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امارت  نظامی مجاهدین  اخیر  پیرشفت های گسرتدۀ  با 

اسالمی که عموماً با تلفات کمرت باالی جانبین صورت 

گرفت و برتری قوت نظامی مجاهدین به رخ همه کشیده 

همین  نوین  افغانستان  فردای  آینده سازان  اینکه  و  شد 

امریکا  اشغال  سال   ۲۰ که  است  سلحشور  فرزندان 

و جانانه  کرده  مبارزه سپری  در  مال خود  و  با جان  را 

کشور  استقالل  و  عزت  حیثیت،  ناموس،  خاک،  از 

مقابل  جانب  می رود  انتظار  کردند؛  دفاع  مردم خود  و 

بیش از قبل رشایط فعلی را درک و مطابق رضوریات 

به  زدن  چنگ  به جای  خویش  کشور  اولویات  و 

سیستم های شکست خورده سابق و جریانات فتنه انگیز 

مجاهدین  درحالی که  و  گرفته  عربت  درس  گذشته، 

امارت اسالمی دست برتری داشته و درعین حال دست 

صلح و آشتی را به سوی متام مخالفین خود دراز کرده 

پیام عفو و محبت را رسلوحۀ اهداف عالی خویش  و 

قرار داده، آن ها )مخالفین( از فرصت باقیامنده حداکرث 

استفاده را کرده و با مجاهدین عزیز کشور خود در سهم 

مداخلۀ  و  مناقشه  از  افغانستان  کامل  نجات  و  آزادی 

اجنبی ها کمک های شایسته جانی و مالی بکنند.

مخالفین از هر طیف و گروهی که هستند و در هر درجه 

از مخالفت که در طول این سال ها در برابر مجاهدین، 

خود را قربانی اهداف شوم قوای خارجی منوده بودند 

اکنون فرصت خیلی خوبی برایشان مساعد گردیده که 

باید از این فرصت های طالیی نهایت استفاده را بربند؛ 

باید درک بکنند که جنگ راه حل نیست و جنگ  آن ها 

ندارد؛  پی  در  کشور  عزیز  مردم  برای  درست  نتیجۀ 

اهداف  قربانی  ما  مظلوم  ملت  این  از  بیش  نگذارند 

مصلحت  خاطر  به  و  شده  آن ها  جناحی  و  شخصی 

علیای کشور با مبارزاِن برحق این رسزمیِن سلحشوران، 

به جای بسنت کمر به تخریب، به آبادی و بازسازی کمر 

از این  همت بسته و درک بکنند مردم کشور ما بیش 

تحمل ندارند قربانی اهداف و معامالت شخصی چند 

گروه و حزب شوند.

وقتی امارت اسالمی با شعار هم پذیری و آغوش پرمهر 

بر متام مخالفین خود صدا می زند که به دامن امن و 

عزت امارت اسالمی برگشته و بیایند به جای دشمنی، 

دوستی کرده و به جای توسل به خشونت، به دیالوگ 

و گفتامن صحیح اسالمی متوسل شده و به جای زدن 

بر طبل جنگ و تفرقه، بر آینده کشور و مردم خود رحم 

کرده از صلح و آرامش سخن بگویند این درواقع بر همه 

واضح می سازد که برخالف ادعای رسانه های زرخرید 

ایثار، خود  به  تا چه حد حارض  ادارۀ کابل، مجاهدین 

گذشتگی، خیرخواهی برای رسزمین و مردم خود بوده 

و تا چه حد ظرفیت هم پذیری و پذیرش رشایط ایدئال 

برای کشور خود تا کجا آمادۀ هر نوع صلح و صفایی 

که منجر به اخوت و ختم جنگ در کشور شود بوده و 

اگر کسی با این داعیۀ نیک آن ها بازهم بر رشارت خود 

تأکید ورزیده و هنوز هم از درک حقیقت خود را عاجز 

سوی  از  بلکه  مجاهدین  سوی  از  نه  مشکل  می گیرند 

کسانی هست که به نام ملت و به کام خود مردم کشور 

خود را به سوی جنگ و خامنان سوزی سوق می دهند؛ 

ظاملانه،  نگرش  نوع  این  فکری  مکتب  هیچ  در  لذا 

و  نگرفته  قرار  استقبال  مورد  کینه توزانه  و  انتقام جویانه 

بلکه بالعکس به شدت مورد نکوهش نیز قرار می گیرد.

برای  و  شمرده  غنیمت  باید  همه  را  فرصت  این  پس 

خامنان سوز  جنگ  باتالق  از  کشور  اساسی  نجات 

بیش از چهار دهه، عربت گرفته و برای آینده با مردان 

خیرجویانه  و  اساسی  فکر  رسزمین،  واقعی  و  صالح 

بدون  گاهی  برگزینند؛  خود  کشور  رسنوشت  برای  را 

تردید چنین فرصت هایی ارزشمند در تاریخ پر حوادث 

کشوری مثل افغانستان کم رخ می دهد لذا همگان باید 

از این رخداد عظیم خدادادی استفادۀ اعظمی برده و با 

برداشنت گام رو به جلو افغانستان عزیز و اسالمی را با 

ایده ها و نقشه های متعهدتر از وضعیت دردناک فعلی 

نجات داده و کشور منونه را عمالً پایه گذار باشند.

رسمقاهل
زمان هم پذیری ...!
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عموماً شکایت می شود که به رسانه های آزاد اجازه ی 

سبب  این  و  منی شود  داده  جنگی  مناطق  به  ورود 

می شود که جنایات زیادی جنگی، از چشم جهان 

پنهان مباند. در افغانستان امروزی نیز چنین است، 

اما با یک تفاوت بسیار آشکار.

باآنکه  و  می شد  برده  گامن  آنچه  برعکس  بلی، 

گذشته  سال   ۲۰ در  آزاد  به اصطالح  رسانه های 

و  جنایات  و  داده اند  گزارش  طالبان  علیه  همواره 

یا هم  نادیده گرفته و  جرائم دولت دست نشانده را 

اینجا  که  است  این  تعجب آور  اما  کرده اند؛  توجیه 

مانع ورود رسانه ها به ساحات جنگ زده؛ طالبان نه 

بلکه دولت کابل است.

که  بسیاری های  برای  شاید  که  است  چیزی  این 

افغانستاِن دو دهه ی اخیر را، از چشم این رسانه های 

سکوالر و دموکرات دیده اند، باورکردنی و پذیرفتنی 

این حقیقت تلخ رخ داده و همه  اکنون  اما  نباشد؛ 

افغان ها شاهد آن هستند.

در  میالدی،   ۲۰۲۱ جوالیی  ماه  وسط  در  طالبان 

ادامه ی فتوحات برق آسا در همه سمت های کشور، 

کنرتول ولسوالی اسرتاتژیک و مرزی سپین بولدک، 

آوردند.  دست  به  هم  را  کشور  جنوب  در  قندهار 

کابل  رژیم  عملیاتی  قوای  هرگاه  پس تر،  روز  دو 

که به هدف بازپس گیری این ولسوالی آمده بود هم 

شکست خورد، آوازه های از سوی برخی از حلقات 

پخش شد که گویا طالبان به انتقام پرداخته و صدها 

نفر را کشته اند؛ اما طالبان فوری واکنش نشان دادند 

امارت  احمدی، سخنگوی  یوسف  قاری محمد  و 

اسالمی ضمن رد این پروپاگند، سازمان های برشی 

به سپین بولدک  و رسانه ها را رسامً دعوت داد که 

بیایند و ثابت کنند که چه کسی در این جا کشته شده 

است.

عکاس  یک تن  و  خربنگار  تن  سه  که  بود  هامن 

وضعیت جنگی افغانستان؛ 

حبیبی مسنگانی
مشکل رسانه ها چیست؟
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محب  سلطانی،  قدرت  وطن دوست،  )بسم الله 

و  رفتند  بولدک  سپین  به  صیام(  ثناء الله  و  عبیدی 

قندهار  به شهر  اما هرگاه  دیدند،  با مردم و طالبان 

کابل،  از  امنیت  دستور شورای  به  فوری  برگشتند، 

یک  خربنگاران  این  حقیقت،  در  شدند.  گرفتار 

در  رسوصداها  از  پس  و  بودند  ناپدید  شب و روز 

سخنگویان  توئیت های  و  اجتامعی  رسانه های 

به  را  خربنگاران  که  پذیرفت  کابل  رژیم  طالبان، 

جرم تبلیغ برای طالبان دستگیر کرده است. چنانچه 

میرویس ستانکزی، سخنگوی نوگامشته ی وزارت 

داخله رژیم گرفتاری خربنگاران را بسیار با افتخار 

تائید کرد.

با گذشت چندین روز از گرفتاری خربنگاران؛ به جز 

سطحی  واکنش  و  ملل  بین  عفو  سازمان  نکوهش 

برخی از نهادهای مدافع رسانه ها که چندان آهنگ 

خربنگاران  و  رسانه ها  از  هیچ یکی  نداشت،  بلند 

مطرح، صدای را در برابر گرفتاری بزدالنه  و کامالً 

این  گویا  و  نکردند  بلند  خربنگاران  این  غیرقانونی 

تائید  را  کابل  اداره  غیرمنطقی  و  مستبدانه  موقف 

کردند که آن ژورنالیستان چرا به مناطق زیر سیطره ی 

طالبان رفتند و تالش کردند که راست و دروغ را از 

هم متییز دهند. شاید این جسارت و بی باکی چهار 

برای  معروف،  غیر  نسبتاً  و  محلی  خربنگاران  تن 

با دروغ بافی و شایعه پراکنی  رسانه های معروف که 

عادت کرده اند قابل تحمل نبود. ازاین سبب آن ها را 

بی یار و مددکار گذاشتند.

اکنون بیش از ۸۰ در صد خاک کشور و به اساس 

زیر  در  افغان ها  میلیون   ۱۳ از  بیش  گزارش؛  یک 

که  است  این  سؤال  می کنند.  زندگی  طالبان  چرت 

یا میلیون ها  از نیم خاک کشور و  آیا می شود بیش 

و  کرد  تحریم  بی موجب  و  بی دلیل  را  افراد جامعه 

در مورد رویدادهای  نشسته  دور  کیلومرت  یا صدها 

یک طرفه  گونه ی  به  و  نادانسته  و  نادیده  مختلف؛ 

گزارش  داد؟

به اصطالح  رسانه های  این  که  است  این  حقیقت 

می داشتند،  اخالقی  جرئت  هم  اندکی  اگر  آزاد 

بجای دوام دادن گزارش های یک طرفه علیه طالبان؛ 

که  می کردند  ایستادگی  کابل  دولت  برابر  در  باید 

را  زیر کنرتول طالبان  مناطق  به  اجازه ی ورود  چرا 

ندارند؟ بلی، آن ها اگر در داخل تانک های عساکر 

رژیم کابل نشسته به مناطق جنگی رفته می توانند، 

جنگی  مناطق  به  تانک ها  بدون  ندارند  اجازه  چرا 

مصونیتشان  درباره ی  طالبان  درحالی که  بروند؟ 

اطمینان می دهند!

اما متأسفانه، این رسانه ها با تکیه کردن بر سخنگویان 

دروغ گوی دولت کابل که به ندرت راست می گویند، 

به  تن  واقعی  اطالع رسانی  و  بیان  آزادی  برابر  در 

معامله داده اند. اکنون کودکان افغان هم  می دانند که 

بر گزارش های فرمایشی این رسانه ها مشکل است 

که باور کرد.

از  نیز  دیگری  زاویه ی  یک  از  خربنگاران  گرفتاری 

به اصطالح  خربنگاران  و  رسانه ها  دوگانه ی  معیار 

آزاد، پرده برمی دارد. اگر همین خربنگاران از سوی 

یا  و  می شدند  دستگیر  بولدک  سپین  در  طالبان 

گزندی می دیدند، فکر کنید چه حال وروزی بر رس 

می شد  برده  گمان  آنچه  برعکس  بلی،   ***
سال   ۲۰ در  آزاد  به اصطالح  رسانه های  باآنکه  و 
و  داده اند  گزارش  طالبان  علیه  همواره  گذشته 
نادیده  را  دست نشانده  دولت  جرائم  و  جنایات 
تعجب آور  اما  کرده اند؛  توجیه  هم  یا  و  گرفته 
این است که اینجا مانع ورود رسانه ها به ساحات 

جنگ زده؛ طالبان نه بلکه دولت کابل است.

که  ژورنالیستان  از  برخی  همچنان   ***
خارجی/بین المللی  مختلف  رسانه های  به 
کوشش  واقعیت ها،  انعکاس  به جای  وابسته اند، 
می کنند گزارش های به دوراز واقعیت ها را آماده 
بسازند که موردعالقه ی مشتریان مخصوص قرار 
به آن  برای شبکه های که  را  افادیتشان  و  بگیرد 

خدمت می کنند، ثابت بسازند.
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یقیناً،  منی شد؟  برپا  قیامت  مگر  می آمد؟  طالبان 

هنگامه ی برپا می شد، از دهان مدعیان آزادی بیان و 

آزادی رسانه ها آتش می بارید و به توضیح و توجیه 

طالبان هیچ کسی گوش منی داد.

خربنگاران  این  گرفتاری  درباره ی  طالبان  واکنش 

حامیان  و  سخنگویان  بود.  ستودنی  و  جرأمتندانه 

رهایی  برای  اجتامعی،  رسانه های  در  طالبان 

بلند منودند. قاری محمد یوسف  خربنگاران صدا 

جهت های  رسانه ها،  مدافع  نهادهای  از  احمدی 

سیاسی و دیگر مدعیان حقوق برش خواست که در 

برابر این عمل بزدالنه صدا بلند منایند.

اما تعجب آور این است که باید از این نقش سازنده ی 

هنوز  طالبان  و  می شد  قدردانی  و  ستایش  طالبان 

عرصه ی  در  را  عمده ی  رول  که  می شدند  تشویش 

برعکس،  اما  دهند،  انجام  آینده  در  رسانه ها  آزادی 

بازهم رسانه های به اصطالح آزاد به هامن شعارهای 

تهدید  طالبان  که  دادند  دوام  خود  شده ی  دیکته 

برای آزادی بیان و آزادی رسانه هایند، بلکه کمپاین 

بیش ازپیش  را  طالبان  علیه  یک طرفه   و  خصامنه 

شدت بخشیده اند .

بسیاری از رسانه های ظاهراً آزاد که هیچ خودکفایی 

از  را  خود  مصارف  و  بودجه  همه  و  ندارند  مالی 

نیستند  آماده  هنوز  می گیرند،  خارجی  دست های 

طالبان  درباره ی  خود  خصامنه ی  دیدگاه  مورد  در 

بازنگری کنند و وجود انکارناپذیر طالبان را به حیث 

بپذیرند،  افغانی  جامعه  از  بر خواسته  یک حقیقِت 

وجود  کابل،  به  رسیدن  با  طالبان  که  امیدوارند  اما 

این رسانه های خصومت گر را بی چون وچرا بپذیرند 

این گونه  بلی،  بگذارند.  ارج  آن ها  »آزادی«  به  و 

توقع  طالبان  از  طرفدارند،  به شدت  که  رسانه های 

دارند که آن ها را بی طرف بشناسند و از خدماتشان 

قدردانی منایند.

رسانه های  به  که  ژورنالیستان  از  برخی  همچنان 

به جای  وابسته اند،  خارجی/بین املللی  مختلف 

گزارش های  می کنند  کوشش  واقعیت ها،  انعکاس 

به دوراز واقعیت ها را آماده بسازند که موردعالقه ی 

مشرتیان مخصوص قرار بگیرد و افادیتشان را برای 

شبکه های که به آن خدمت می کنند، ثابت بسازند.

بسیار  ژورنالیست  یک  پیش  روز  چند  چنانچه 

ترانه ی  یک  زاده(  نجفی  )هارون  کشور  معروف 

پایان  پیامن  مناسبت  به  گذشته  سال  که  را  طالبان 

اشغال ثبت و پخش شده بود، پس ازآنکه هفده ماه 

از نرش آن گذشته بود؛ با عنوان »تبلیغات جمهوری 

خود  توئیرت  صفحه  از  طالبان«  برای  ایران  اسالمی 

ترانه  این  او گفته شد که شاعر  به  نرش کرد. هرگاه 

»عبدالله  خواننده اش  است،  افغان  مبارز«  »راشد 

اکربی« هم افغان است و همه صحنه های ویدیویی 

جرئت  که  به جای  او  است،  افغانستان  از  نیز  آن 

پوزش  خود  اشتباه  درباره ی  و  دهد  نشان  اخالقی 

بخواهد، هنوز با یک مقاله ی فرمایشی و غیر مستند 

که غالباً به فرمایش خود او نوشته شده بود و از یک 

وب سایت که خانم او در آن به حیث مسئول بخش 

افغانستان وظیفه اجرا می کند منترش شد، به شدومد 

تأکید داشت که او درست است؛ اما شاید اصالً ما 

اشتباه می کنیم که از چنین مردمی که به گونه ارادی 

می کنند،  را پخش  دروغ ها  توطئه چنین  از روی  و 

امید جرئت اخالقی و پوزش خواهی را داریم.

طالبان در برابر روش خصومت آمیز این گونه رسانه ها 

حوصله مندی  و  بردباری  یقیناً  رسانه ها  اهل  و 

به کاربرده اند،  گذشته  سال  بیست  در  را  زیادی 

درحالی که آزاد و بی طرف خواندن این گونه رسانه ها 

بی طرفی  و  آزادی  اصل  به  اهانت  خربنگاران؛  و 

و  آزاد  واقعاً  خربنگاران  به  توهین  نیز  و  رسانه ها 

بی طرف است. این رسانه ها و خربنگارانی را که از 

هزینه های ۱۵۰ میلیون دالری امریکا به پا ایستاده اند 

سازمان های  اعالم نشده ی  رسمایه گذاری های  با  و 

فعالیت  افغان  سیاسیون  و  خارجی  کشورهای 

می کنند، هرچه می توان دانست، اما آزاد و بی طرف 

دانسنت آن، شاید برای هیچ فرد افغان ممکن نباشد.

***
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نقش علماء در سیاست و اجتماع افغانستان
مردم  و  اسالمی  کشور  یک  افغانستان  شک  بدون 

اقوام دیگر  از همه  آن 99 درصد مسلامن و بیشرت 

متعصب اند؛  و  متمسک  تدین  و  دین  به  نسبت 

چنانچه عالمه سید جامل الدین افغان در کتاب خود 

در وصف مردم افغانستان می گوید: هر فرد از مردم 

افغانستان به این باوراست که ایامن کامل و اسالم 

است،  مختص  عرب ها  و  افغان ها  به  فقط  خالص 

عالقه مردم با دینشان مثال ارتباط رس با تن و روح با 

جسم است و عشق و مهر اسالم با خون و گوشت 

آنان آمیخته است، مورخ مشهور اسالم  امیرشکیب 

ارسالن نیز در وصف افغان ها چنین می گوید قسم 

هیچ  و  نشان  و  نام  اسالم  از  دنیا  در  اگر  که  است 

که  دید  خواهی  بازهم  مناند  زنده  آن  رشته  و  رگ 

رگ های اسالم از میان کوه های هندوکش و هیاملیا 

در اهتزاز و حرکت است و شهید عبدالله عزام در 

نیز  األفغان(  جهاد  فی  الرحمن  )آیات  خود  کتاب 

مردم افغانستان را نسبت به همه اقوام عامل شجاع و 

دلیر عنوان منوده است.

همه افتخارات افغانستان در برج های شامخ 
علماء آن است

در هر دور و تاریخ و در هر جا و مکانی اگر حرف 

و  معنوی  رجال  جز  شود  زده  کشور  افتخارات  از 

داشتند  جهانی  شهرت  که  علمی  شخصیت های 

شناخته  کشور  این  در  افتخار  مایه  دیگری  چیز 

امارت اسالمی از تأسیس ات عمل
فیضانی

بخش اول
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نشده است، تاریخ افغانستان به این می بالد که این 

غزنوی،  محمود  بیهقی،  امام  ابوحنیفه،  رسزمین 

ابن  بلخی،  جالل الدین  موالنا  رازی،  فخرالدین 

حبان ابن قتیبه، امام الحرمین )الجوینی(، البیرونی، 

امام  امثال  آن  مرزی  حدود  در  و  ابونرصفارابی 

ترمذی، نسائی و بخاری قرار دارد.

ارتباط مردم افغانستان با علماء
از آغاز فتح اسالمی در این کشور توسط عاصم بن 

عمرو متیمی در زمان خالفت حرضت عمر فاروق 

رضی الله عنه تاکنون، علامء به عنوان پیشوایان دینی 

اقتداء خاص  و  اتباع  از  انبیاء،  وارثین  و  مذهبی  و 

همواره  تاریخ  گواهی  به  و  بوده  برخوردار  مردم 

سلطه روحی و معنوی در افغانستان بر سلطه مادی 

مثال  علامء  با  مردم  ارتباط  است،  غالب  قدرت  و 

است  با حیات  آب  و  بدن  با  ارتباط چشم  و  تعلق 

و  تاریکی  را  علامء  بدون  زندگی  افغانستان  مردم 

سید  چنانچه  می کنند.  فرض  غیرمتصور  و  نابینایی 

فی  البیان  )تتمة  خود  کتاب  در  افغان  جامل الدین 

تاریخ األفغان( به آن اشاره منوده است.

نقش علماء در اجتماع و در برابر اشغالگران و 
تحوالت سیاسی کشور

اکنون  تا  اسالمی  فتوحات  آغاز  از  افغانستان  مردم 

چنین عادت دارند که اکرثیت امورات دینی، مذهبی 

و اجتامعی شان را توسط علامء انجام می دهند از 

سؤاالت  حل  نکاح،  عقد  خطابت،  امامت،  قبیل 

و  معامالت  به  مربوط  امورات  زندگی،  و  دینی 

مراسم شادی و غم و...

به گواهی تاریخ در متام ادوار اشغال، برای نخست 

ارزش های  از  پاسداران  و  جهاد  برداران  علم  بار 

اسالم و ندای جهاد و تکبیر را علامء کشور از فراز 

منرب و محراب بلند منوده اند:

گرگین  مظامل  برابر  در  م   1709 سال  در   •

قندهار،  والیت های  در  سفاک  صفویان  و  خان 

فتوی  صدور  و  الله اکرب  ندای  بار  نخستین  غزنی 

قیام برعلیه خون آشامآن وقت توسط علامء صورت 

گرفت؛

تحت  تشیع  قزلباش  قوم  مظامل  برابر  در   •

بار  نخستین   1804 سال  در  محمود  شاه  حامیت 

پرچم مبارزه را عامل مشهور کشور در آن وقت به نام 

میر واعظ به دست گرفت؛

انگلیس  تجاوز  دور  نخستین  برابر  در   •

همه  از  نخست   1841 سال  در  جهان  مستکرب 

عامل  را  جهاد  علم  و  جهاد  فرضیت  فتوی  صدور 

مشهور آن وقت میر حاجی خطیب پل خشتی بلند 

منود؛

سال  در  انگلیس  تجاوز  دوم  دور  در   •

6/10/1879 م نیز برای اولین بار دوعامل مشهور 

و شجاع آن وقت به نام های مال دین محمد مشهور 

به مال مشک و مال عبدالغفور از زابل و غزنی اعالن 

جهاد و پرچم جهاد را بلند کردند؛

بعدازآن که امان الله خائن از سفر هفت ماه   •

که به کشورهای مرص، فرانسه، ترکیه و ایتالیا داشت 

دینی  ارزش های  برخالف  و  برگشت  افغانستان  به 

آتاتورک و ماملک  از نظام  و مذهبی برخی قوانین 

غربی را می خواست تطبیق مناید.

برای اولین بار دو عامل جید آن دور به نام های مال 

عبدالله خان گردیزی و شیخ فضل عمر مجددی در 

مقابل او برخواسنت و رسانجام با یک قیام علمی و 

ملی او مجبور به فرار شد.

نخست  نیز  شوروی  رسخ  قشون  تجاوز  برابر  در 

صدور فتوی جهاد و پرچم جهاد توسط علامء بلند 

علامء  نیز  را  دسته جمعی  گورهای  نصف  و  شده 

تشکیل می دهند که توسط دستان کثیف رژیم خلق 

به شهادت رسیدند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توأم با 
فروپاشی وحدت سیاسیون و اهداف جهاد

حکمران  آخرین  که  الله  نجیب  دولت  سقوط  با 
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دست نشانده حزب دموکراتیک خلق بود مجاهدین 

بزرگ  یک گردهامیی  ثور طی  تاریخ 8/1371  به 

عبدالرحیم  از  را  کشور  نظامی  و  سیاسی  قدرت 

عاطف معاون داکرت نجیب الله به دست می گیرند و 

پیروزی انقالب اسالمی اعالن می گردد.

اتفاق  و  وحدت  شکسنت  با  توأم  پیروزی  این  اما 

بین رسان مجاهدین و به باد فراموشی سپردن آرمان 

جهاد بود.

انتظار جهان اسالم و مردم افغانستان بعد از 
پیروزی جهاد

به  اسالمی  کشورهای  همه  اینکه  دلیل  به   •

نحوی مستقیم و غیرمستقیم، مالی و جانی در جهاد 

افغانستان برعلیه اتحاد جامهیر شوروی سهم فعال 

از  چشم به راهی  و  آرمان ها  نیز  آن  دنبال  به  داشنت 

تحول و انقالب مثبت را هم داشتند؛

تشکیل  انتظار  در  افغانستان  مسلامن  مردم   •

یک حکومت قوی و نیرومند اسالمی؛

نظام  تحکیم  عزیز  مردم  و  جهاد  آرمان   •

اسالمی و تطبیق قوانین و احکامات رشیعت؛

تأمین امنیت شهروندان و هم وطنان و ایجاد   •

فضای اخوت و برادری و اعتامد و احرتام متقابل؛

خلع سالح رستارسی؛  •

تعلیمی،  بخش های  در  انکشاف  و  ترقی   •

صحی بازسازی و نوسازی کشور.

نظام  شکل گیری  عوامل  و  کشور  رسان  جنایات 

امارت اسالمی

تحویل قدرت توأم با جنگ قدرت آغاز شد   •

احزاب سیاسی هم زمان با وارد شدن در کابل دست 

به جنگ های داخلی و برادرکشی زدند تا حدی که 

قربانیان اطراف این جنگ ها تنها در کابل به 40000 

اسالمی  حزب  بین  جنگ  است.  شده  تخمین  نفر 

و  وحدت  حزب  بین  جنگ  مسعود،  احمدشاه  و 

اتحاد اسالمی، جنگ بین جمعیت اسالمی و حزب 

اسالمی؛

و  وساطت  با  هم  بین  معاهدات  نقض   •

بارها  همسایه  و  دوست  کشورهای  جگری  میان 

بین احزاب سیاسی ائتالفات و معاهدات را امضاء 

منودند که سه روز به آن تعهدات خود باقی مناندند 

حتی در 1371 برج حوت در داخل کعبه رشیف 

عهد قرآنی منودند که شهید عبدالله عزام می گوید 

از صدای گریه این ها صاحب کلید کعبه رشیف و 

مردمان در صحن مطاف توقف منوده و به صدای 

بلند گریه می کردند که با تأسف به آن عهد سه روز 

هم وفا ننمودند؛

تعهد که در 16/1371 حوت در اسالم آباد   •

همسایه  کشورهای  وزرای  و  سفیران  از  جمع  در 

کابل  در  که  دیگری  معاهدات  چندین  و  منودند 

صورت گرفت در ارسع وقت نقض شد؛

تعصبات  و  شدید  اختالفات  آن  دنبال  به   •

کشور  دامن گیر  ولدانی  سمتی  قومی،  حزبی، 

عزیزمان شد؛

شکسنت امنیت و اقامه نظام ملوک الطوائفی:   •

به دنبال اختالفات و درگیرهای داخلی شیرازه امنیت 

از هم پاشید، مال و جان و ناموس مردم در معرض 

با  با دینشان مثال ارتباط سر  *** عالقه مردم 
تن و روح با جسم است و عشق و مهر اسالم با 

خون و گوشت آنان آمیخته است.

اشغال،  ادوار  تمام  در  تاریخ  گواهی  به   ***
برای نخست بار علم برداران جهاد و پاسداران از 
ارزش های اسالم و ندای جهاد و تکبیر را علماء 

کشور از فراز منبر و محراب بلند نموده اند.

و  تعلق  مثال  علماء  با  مردم  ارتباط   ***
با حیات است مردم  با بدن و آب  ارتباط چشم 
و  تاریکی  را  علماء  بدون  زندگی  افغانستان 

نابینایی و غیرمتصور فرض می کنند.
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تجاوز ملیشه های خودرس قرار گرفت، برهان الدین 

ربانی و مسعود بر 7 والیت شامل و اطراف مرکز 

والیت   6 بر  دوستم  عبدالرشید  می کند،  حکومت 

در  بر سه والیت  ننگرهار  در شامل، شوری  دیگر 

رشق کشور حکومت دارد و اسامعیل خان در غرب 

افغانستان به همین ترتیب در متام نقاط کشور نظام 

ایجاد  خودرسی  حکومت های  و  الطوائفی  ملوک 

گردید. هیچ گونه نظم و قانون وجود ندارد هرکس 

در هر جا با یک میل سالح هم قاضی و هم ثارنوال 

به  نقاط کشور  و محکمه است، همه روزه در متام 

مال و جان و ناموس مردم تعرض صورت می گیرد 

آرزو  را  خلق  رژیم  هامن  حتی  مردم  که  حدی  تا 

می بردند؛

با  دیگر  سوی  از  اخالقی:  فساد  گسرتش   •

گسرتده  بسرت  هامن  کابل  در  مجاهدین  شدن  وارد 

بیشرت  بلکه  برنچیدند  که  نه تنها  را  خلق  دور  فساد 

و پرسهای  اختالط دخرتان  افزودند،  آزادی شان  به 

دولتی،  دوایر  و  دانشگاه  آموزشگاه ها،  در  جوان 

دوستم،  ملیشه های  توسط  جوان  دخرتان  دزدیدن 

گسرتش مجالس و محافل رشاب نوشی و رقص و 

پای کوبی و گسرتش عمل بچه بازی تا حدی که به 

یک فرهنگ مبدل شده بود حتی قوماندان که بچه 

لچ روی منی داشت او را طعن می رساندند، جنگ 

شامل  مناطق  در  خوب صورت  بچه های  رس  بر 

کندز و تخار و غرب افغانستان، بچه های لچ روی 

قوی  بدون رسپرست  و  تنها  کیلومرت   5 مسافت  تا 

سفرکرده منی توانستند، قضیه به جای رسید که حتی 

در والیت قندهار با بچه لچ روی رسامً عقد نکاح 

صورت گرفت؛

درنتیجه  مردم،  اموال  چپاول  و  چور   •

وضع  بودن  ناگوار  و  داخلی  جنگ های  خسارات 

معیشتی مردم، افراد مسلح، قبضه سالحشان وسیله 

بود در همه رسهای رسک روزانه  کسب معاششان 

تحت نام پاتک زورگیری و راهزنی و شب هنگام به 

مردم  و  تجارتی  کاروان های  اموال  غارت  و  دزدی 

افراد مسلح  از  بیچاره می برآمدند، شبی یک گروه 

دزدی  از  بعد  می برند  یورش  فقیری  خانه  باالی 

اموال او با دخرت جوانش تجاوز هم می کنند فردای 

هامن روز شخص مظلوم با اشک جاری نزد یکی 

می مناید  شکایت  آن ها  مربوطه  حزب  مسئولین  از 

اینکه  بجای  می برد،  نام  یک یک  را  مسلح  افراد  و 

شخص مسئول قضیه را پیگیری مناید به زیردستان 

و  آرد  بوج  یک  فقیر  این  به  می دهد  دستور  خود 

دیگر  کنید حادثه  داده رخصتش  از روغن  مقداری 

همرس  کابل  شامل  قومندان های  از  یکی  آن  شبیه 

شخصی مظلوم را اختطاف می کند، شخص مظلوم 

نزد رئیس کشور شکایت می کند، رئیس  از وی در 

دولت مکتوب معذرت آمیز به آن قومندان می فرستد 

که قومندان صاحب محرتم امید می برم همرس این 

مرد فقیررا برایش بسپارید؛

خیانت در بیت املال کشور: همه دارایی های   •

اسالمی  ماملک  بالعوض  کمک های  و  بیت املال 

غرض اعامر و بازسازی مجدد افغانستان بین رسان 

امکانات  تقسیم می گردد، همه تسلیحات و  کشور 

و  تقسیم  سیاسی  احزاب  بین  نجیب،  داکرت  رژیم 

سپس به بیرون به گونه قاچاق تجارت و آهن فروش 

دولتی  و  شخصی  زمین های  خوب ترین  می شود، 

که  است  واضح  تصویر  یک  این  می گردد  غصب 

حتی نیاز به اسناد ندارد.

ادامه دارد...

مأخذ و منابع

إلی  مال  حلم  من  طالبان  الله،  حفیظ  مولوی  حقانی،   :1

إمارة املؤمنین؛

2: افغانی، سید جامل الدین، متة البیان فی تاریخ األفغان؛

3: عزام، دکتورعبدالله، آیات الرحمن فی جهاد األفغان؛

4: فهمی هویدی، طالبان جندالله فی املعرکة الغلط,

5: اندیشمند، محمد اکرام، سالهای تجاوز ومقاومت؛

6: مژده، وحید، افغانستان وپنج سال سلطه طالبان.
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طالبان  بعد از ظهورشان در افغانستان بین سال های 

اسالم  کامل  تطبیق  به  میالدی   ۲۰۰۱ الی   ۱۹۹4

این  که  بود  برده  پی  غرب  دنیای  بودند،  پایبند 

مردمان می خواهند رشیعت اسالمی را در همٔه دنیا 

عرب  مهاجرین  با  طالبان  همکاری  سازند،  حاکم 

روشن کننده این موضوع بود.

اسامه  بهانه شیخ  به  کافران جهان  رأس  در  امریکا 

نابود  را  الهی  این  نیروی  تا  خواست  الله(  )تقبله 

افغان  از همین جهت، جنگ علیه مجاهدین  کند، 

بلندمدت  جنگ  به  را  عرب  مهاجرین  و  )طالبان( 

اسامه  نه تنها  امریکا  نظر  به  کرد،  نام گذاری  امریکا 

ملت  همه  بلکه  بودند،  تروریست  القاعده  گروه  و 

قرار  امریکا  سیاه  لیست  در  افغانستان  مسلامن 

پیرشفته،  مبب های  بزرگ ترین  انداخت  داشت، 

شدن  کشته  و  کابل  شهر  درصد   ۹۰ تخریب 

غیرنظامیان بسیار، این مسئله را واضح می سازد.

امریکا طالبان را تهدیدی برای همه جهان کفر قلم داد 

کرد، لهذا از کشورهای دیگری نیز درخواست کمک 

منود و همه دنیای کفر برای نابودی طالبان اعالن 

همکاری کردند، در طول عملیات بلندمدت آزادی 

)؟( در سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۳، ایاالت متحده 

و هم پیامنانش حامیت  از کشورها  بسیاری  توسط 

از ۴۰  بیش  از سال  ۲۰۰۶  می گردید. طوری که 

کشور در این جنگ سهیم بودند.

با  مجهز  دنیا  مختلف  از کشورهای  نظامی  هزاران 

با  جنگ  میدان  وارد  زمان  آن  سالح  پیرشفته ترین 

طالبان شدند که به طور خالصه تعدادشان به عنوان 

نیروی ائتالف -متحدین جنگ با طالبان )مسلامنان( 

یا بر ضد تروریست چنین برشمرده می شود:

متحدین آیساف - ناتو

و  هزار  -هفتادوهشت   ۷۸٬۴۳۰  - آمریکا  ارتش   

چهارصد و سی

بریتانیا - ۹٬۶۰۰ -نه هزار و ششصد

 آملان - ۴٬۵۹۰

شکست امریکا در افغانستان

عکاشه طالبی
طالبان جهادی

بخش اول
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 فرانسه - ۳٬۷۵۰

 کانادا - ۲٬۸۳۰

 ایتالیا - ۳٬۴۰۰

 لهستان - ۲٬۶۳۰

 اسرتالیا - ۱٬۴۵۵

 اسپانیا - ۱٬۵۵۵

 رومانی - ۱٬۷۵۰

۳۵ کشور دیگر همراه با غالمان داخلی افغانستان.

دنیای  ممکن  نباشد،  اصلی  ارقام  این  هم  شاید  و 

کفر بعد از اشغال افغانستان نیروهای بی شامری را 

داخل این خاک کرده باشد.

در سال ۲۰۱۰ مجموع نیروهای اشغالگر خارجی 

بود  شده  شامرش   ۳۹۱٬۶۶۶ تعداد  داخلی  و 

ملی  اردوی  بنام    ۱۱۹٬۳۸۸ تنها  میان  این  از  که 

افغانستان  پولیس  بنام   ۱۰۴٬۴۵۹ و   افغانستان 

)؟( برای اهداف امریکا وظیفه اجرا می کردند، این 

نظامی  نیروی  که  می شد  اجرا  حالی  در  شامرش 

یک  بود،  شده  شمرده  نفر   ]۳۶۰۰۰[ فقط  طالبان 

تادندان مسلح،  نظامی  نفر  ده ها  مقابل  در  طالب 

اینکه طالبان در آن زمان ابزار جنگی شان چه بود و 

چه نوع تاکتیک رزمی داشتند موضوع جدای است 

باید جدا بحث شود، ولی به یک جمله باید بگویم 

راسخشان  ایامن  داشتند  که  نیروی  تنها  طالبان  که 

بود و بس، این را تاریخ فراموش منی کند.

در  طالبان  که  بود  کرده  درک  را  حقیقت  این  ناتو 

رفتارشان برادران  فاتحان فارس و روم اند اگر اندکی 

در این اقدام تأخیر کند شاید طالبان بتوانند واشنگنت 

را سقوط دهند، فروریخنت برج های تجارتی امریکا 

پیام بسیار تهدیدآمیزی را به رسان کاخ سفید مخابره 

کرده بود و یا هم حادثه ۱۱ سپتامرب فاجعه خودمانی 

مسلامنان  نابودسازی  برای  را  بهانه  تا  بود  امریکا 

آمریکا  کند،  فراهم  آمریکا  از  دور  فرسنگ ها 

منی دانست که پایش  به تلک خودش می شکند و 

به دام تزویر خودش اسیر می شود.

این اشتباه بزرگ را بعد از سپری منودن بیست سال 

در آتش جنگ اکنون پی می برد.

بلکه  نه تنها مواضع طالبان  آمریکا  قبل  بیست سال 

نتیجه اش  کرد،  باران  بم  را  افغانستان  اراضی  متان 

منفی برآمد.

به هر شخصی که فکر می کند طالبان نابود می شوند 

بردارید  رذالت  از  دست  دیگر  که  می کنم  توصیه 

از  این ها  زیرا  نکنید  دست درازی  طالبان  موقف  به 

عقل  به  شکستشان  می شوند  حامیت  الله  طرف 

منی گنجد.

تهی بودن امریکا از منطق و میزبانی از یک عمر 
ندامت

گرچه جهان دلیل اقدام امریکا به اشغال افغانستان 

این  ولی  می داند،  وابسته  سپتامرب   ۱۱ قضیه  در  را 

دور از حقیقت است. منطق سامل حمله وحشیانه ای 

بر  ناتو  نیروهای  ظلم  می کند.  محکوم  را  امریکا 

مسلامنان بی دفاع افغانستان فراموش نخواهد شد، 

ظلم که تا هنوز اثرش بر چهره مردان و زنان افغان 

حکایت های سختی را بازگوی می کند.

امریکا بنام جنگ علیه تروریزم به افغانستان آمد ولی 

بدبختی  به دریچه  را  این کشور  دیری نگذشت که 

تروریستان  مکان   به  را  دولتی  ادارات  کشانید 

را  افغان ها  معنوی  زیربناهای  ساخت،  مبدل  مالی 

تخریب کرد جنایات ضد برشی را در کشور به راه 

تاریخ ۲۰ سپتامرب ۲۰۰۱ میالدی در  به  انداخت. 

یک کنفرانس بین کنگره امریکا، رئیس جمهور بوش 

با غرور تام نظر به صالح دید کنگره پنج نقطه نهایی 

برای طالبان در افغانستان مشخص منود. گویی که 

وی به یک عسکر زیر فرمانش امر کند، چنین فرمان 

داد:

* متام رهربان القاعده به ایاالت متحده تحویل داده 

شوند.

* متام افراد خارجی زندانی در بند طالبان آزاد و به 

ایاالت متحده تسلیم داده شوند.

* متامی کمپ های تروریستی آن ها بسته شوند.

به  و  معرفی  آن ها  حامیان  و  تروریست ها  متامی   *

مقامات تحویل داده شوند.

* به ایاالت متحده اجازه عام و تام برای دسرتسی به 

کمپ های تروریستی و بررسی آن ها داده شود.
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بسیاری  ازنظر  حتی  نقطه  پنج  این  به  عمل  که 

کارشناسان آمریکایی و دولت های دیگر قابل تطبیق 

نبود، ولی امریکا تنها کشوری بود که زورگویی را 

این نقطه  از  از منطق و شعور مقدم می دانست که 

خودش خود را دچار قهر افغان ها کرد.

جرج بوش اظهار منود که: »آن ها باید تروریست ها 

آن ها  ما بگذارند، وگرنه در رسنوشت  اختیار  را در 

سهیم خواهند شد.«

وی افزود: » جنگ ما با تروریزم و القاعده آغاز یافته 

اما در هامن جا متام منی شود. »

که این بیانیه بوش فقط از جنگ با طالبان صحبت 

از نزده مردی که در  می کرد، درحالی که  هیچ کدام 

این حمالت رشکت داشتند افغان و تبعه افغانستان 

فنون  نبودند؛ و هیچ یکی شان در مدرسه ی آموزش 

هوایی را در افغانستان تعلیم ندیده بودند. بلکه همه 

تعلیامتشان در ایاالت متحده انجام شده بود. امارت 

اسالمی افغانستان در هامن زمان از طریق سفارت 

خود بیان منود که ایاالت متحده تاکنون هیچ سندی 

 ۱۱ حمالت  در  بن الدن  رشکت  بر  مبنی  رسمی 

امارت اسالمی  نداده است و  ما  بر  ندارد،  سپتامرب 

که  است  نیافته  دست  اسناد  چنین  به  هنوز  تا  هم 

دست  سپتامرب   ۱۱ حمالت  در  بن الدن  کند  ثابت 

داشته است. دولت افغانستان هم چنان اعالم منود 

که بن الدن به عنوان مهامن در کشور ما بوده و طبق 

قوانین اسالم مهامن باید همیشه مهامن نوازی شود 

ادای  جز  هم  ما  و  است؛  پناهندگی  حق  دارای  و 

مسئولیت در برابر مهامن خود چیزی اضافه تر انجام 

نداده ایم. با آن هم طالبان سه بار و یا شاید بیشرت از 

سه بار پیشنهاد محاکمه اسامه بن الدن را به دولت 

ایاالت متحده به خاطر حوادث ۱۱ سپتامرب دادند که 

هر بار از سوی ایاالت متحده این درخواست ها رد 

شد؛ که درنهایت در ۷ اکترب ۲۰۰۱ طالبان پیشنهاد 

محاکمه بن الدن را در یک محکمه اسالمی در خاک 

از سوی  پیشنهاد بالفاصله  این  افغانستان دادند که 

مقامات آمریکایی در هامن روز رد شد؛ و همچنان 

برای  دیگری  پیشنهاد  طالبان   ۲۰۰۱ اکترب   ۱۴ در 

خاک  در  را  اسامه  شهید  دادن  تحویل  و  محاکمه 

کشور سوم )کشوری غیر از افغانستان و آمریکا( به 

فقط  که  بود  این  آن ها  رشط  و  دادند  ایاالت متحده 

درصورتی که آن ها شواهد کافی برای دست داشنت 

بن الدن در حادثه ۱۱ سپتامرب ارائه کنند؛ اما جرج 

بوش این درخواست را نیز رد کرد و اعالم منود که: 

»نیازی به بحث در مورد گناهکار بودن و یا بی گناه 

بودن نیست، ما همه میدانیم که او گناه کار است.«

بود،  زور  می کرد  بیدار  را  امریکا  که  چیزی  یگانه 

بیشرت مغرور می ساخت  امریکا را  سخن و گفتگو 

در آن زمان امریکا هنوز طعم تلخ حمله استشهادیان 

و موتر مبب های فدائیان را نچشیده بود. حمالِت 

که توانست دنیایی روشن امریکا را سیاه و تار کرد.

گفتگو  و  مذاکره  راه  از  زمان  آن  در  آمریکا  اگر 

خواهان بررسی قضیه ۱۱ ام سپتامرب می شد شاید 

دنیا منی بود، ولی بوش  این گونه رسشکستٔه  امروز 

گذاشت،  منایش  به  را  خود  -زور  منطق  به جای 

غافل از این که راه زور رسیع به پایان می رسد که آن 

فکرش را نکرده بود. بوش باور داشت که طالبان را 

به کلی نابود می کند که با این نگرش اشتباِه بزرگی 

امریکا رقم زد و کشورش را وارد یک  تاریخ  را در 

جنگ رسدرگُم ساخت. او دشمنش را ضعیف فکر 

می کرد؛ و به جای گفتگوی منطقی، حمالت هوای 

را ترجیح می داد؛ که این دید واقعاً اشتباه بود.

که به سخن سعدی بزرگ:

»دشمن چو بینی ناتوان الف از بروت خود مزن

مغزی ست درهر استخوان، مردیست درهر پیرهن«

ادامه دارد...

نابود  طالبان  می کند  فکر  که  شخصی  هر  به 
از  دست  دیگر  که  می کنم  توصیه  می شوند 
رذالت بردارید به موقف طالبان دست درازی 
حمایت  اهلل  طرف  از  این ها  زیرا  نکنید 

می شوند شکستشان به عقل نمی گنجد.
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پوشالی  حکومت  و  کشور  اشغال  از  سال  بیست 

از  می گذرد.  کشور  در  اشغالگران  دست نشاندۀ  و 

اولین روز اشغال تکلیف معلوم و هویدا بود و مرض 

وجیبۀ  از  عبارت  هامنا  که  بود  شده  تشخیص  هم 

رشعی جهاد علیه اشغالگران می باشد؛ اما در طول 

همین بیست سال اجیران و دست نشاندگان اشغال 

این حقیقت چشم پوشی کرده و  از  تا  تالش کردند 

با دروغ های شاخ دار در تاریکی نگهدارند  مردم را 

کنند.  را  تکلیف  این  نادرست  تشخیص  دعوای  و 

بعد از دو دهه ادعا تاکنون این دجاالن نتوانسته اند 

برای  خود  نادرست  تشخیص  این  برای  سندی  تا 

ناکاره  ملت تقدیم منایند و همیشه همچو داکرتان 

دوای تشخیص نادرست را برای رفع بیامری توصیه 

می کنند و در نتیجه باعث افزایش تکلیف می شوند 

اما بازهم برخی از کسانی که عقل خود را در اختیار 

این  باوراند که  این  به  این گروه دزدان قرار داده اند 

اشتباه  دوای  این  و  »درست«  نادرست  تشخیص 

برای این بیامری مفید است.

اشغال  روز  اولین  از  افغانستان  مسلامن  ملت 

شناختند  را  اشغالگران  علیه  رشعی  جهاد  وجیبۀ 

اعالن  اشغالگران  مقابل  در  الهی  حکم  بر  بنا  و 

مصلحت های  از  دفاع  در  اجیران  منودند.  جهاد 

اشغالگران صلیبی در صف پیشین قرار گرفته و در 

مقابل پول و جایگاه های حکومتی سینه های خود را 

در مقابل تیر مجاهدین سپر قرار دادند تا مبادا این 

تیر به اشغالگران اصابت کند. مجاهدین و در رأس 

آنان امیر املومنین مال محمد عمر مجاهد رحمه الله 

متشکل  اشغالگران  علیه  جنگ  که  می کردند  درک 

مدرن ترین  با  مجهز  و  کشور  پنجاه  از  بیشرت  از 

آسان  و  ساده  کار  نیرو،  و  اسلحه  نیرومندترین  و 

نیست بخصوص بعدازآنکه در حدود پنجصد هزار 

از مرتزقه نیز چنانچه گذشت سینه های خود را در 

حامیت از اشغالگران سپر قرار دادند و اجازه ندادند 

تا دشمن اشغالگر در تیررس مجاهدین قرار گیرد. 

باوجود این حقیقت، مجاهدین و امیر با حکمتشان 

به  بلکه  منایند  پا  زیر  را  الهی  حکم  منی توانستند 

بودند و می دانستند که  الهی مطمنئ  وعدۀ نرصت 

امروز یا فردا، قریب یا بعید نرصت از آِن مجاهدین 

بوده و دشمن اشغالگر و اجیران داخلی آن باوجود 

این همه سازوبرگشان مواجه با شکست می شوند و 

این  به  کامل  یقین  با  املومنین  امیر  به همین سبب 

ثبت  را  خود  مشهور  و  تاریخی  قول  ایامنی  مبدأ 

تاریخ کرد که اکنون دشمن نیز بعد از تحقق یافنت 

این حقیقت انگشت تعجب می گزد. امیر املومنین 

فرمودند که امریکا و دشمنان اسالم ما را تهدید به 

شکست می کنند و الله متعال ما را وعده نرصت و 

کامیابی می دهد ببینیم که کدام یک تحقق می یابد.

اجیران داخلی تالش کردند که چنان وامنود سازند 

توهین ملت بزرگ افغان 

توسط ادارۀ اجیر کابل
موفق افغان
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کشور  و  دارد  ارتباط  بیگانگان  با  جنگ  این  که 

ادعاهای  پیهم  و  دارد  قرار  آن  عقب  در  همسایه 

دروغ  آن قدر  آنان  کردند.  اسناد  بدون  اما  بزرگی 

در  و  کردند  پیدا  باور  خود  به دروغ  خود  که  گفتند 

اثر آن بیست سال برای کشور همسایه باج دادند و 

از خوف و بیمی که در دل های خود راه داده بودند 

با آنان توافقنامه ها امضا کردند و در مصلحت آنان 

تصامیم رسی و ننگین اتخاذ کردند. سفرهای شبانه، 

هوایی  میدان های  در  طیاره  داخل  مالقات های 

پایگاه های  ایجاد  دادن  اجازه  و  همسایه  نظامی 

این  و سیم خاردار گرفنت  متنازعه  در حدود  دامئی 

در  این  بود.  ذلت ها  و  دسیسه ها  این  شامل  حدود 

اما  می دانند  دقیقاً  را  حقیقت  آنان  که  است  حالی 

خاک  ملت  چشم  به  تغافل  این  با  که  می خواهند 

بپاشند و فرزندان این ملت را قربانی این دروغ های 

خود منایند. آنان گامن می کنند که با این دروغ های 

شاخ دار می توانند باالخره این ملت را فریب داده و 

مثال  تغییر دهند.  را در حق مجاهدین  الهی  وعده 

کلید  که  است  شخصی  هامن  مانند  جاهالن  این 

خود را در خانه گم کرده اما آن را در روشنی چراغ 

رسک جستجو می کند و هنگامی پرسیده می شود در 

جواب می گوید چون در خانه تاریکی است آن را 

در روشنی چراغ رسک تالش می کنم. این جاهالن 

نیز از بیست سال گم شدۀ خود را در جاهای دیگری 

آن  جای  و  مکان  به یقین  درحالی که  کردند  تالش 

گمشده را می دانستند.

از سوی دیگر، اگر این جاهالن و جاهل ترهایی که 

از بیست سال این دروغ شاخ دار و بی اسنادشان را 

پذیرفته و به بوق های تبلیغاتی آنان مبدل گردیده اند 

لحظه ای به خود فکر کنند، آنان با این ادعای خود، 

به خود و به ملت افغانستان توهین بزرگی می منایند 

و  کوچک  خیلی  خود  دشمن  مقابل  در  را  خود  و 

مخالف  متاماً  منطق  این  که  می دهند  نشان  حقیر 

بپذیریم  مناقشه  جهت  اگر  دارد.  قرار  سامل  باعقل 

این همه  عقب  در  همسایه  کشور  است  درست  که 

موضوع  عمق  در  لحظه ای  بیایید  پس  دارد  قرار 

داخل شده و فکر کنیم که این ادعای چه معنا و چه 

پیامدی دارد؟

از سوی دیگر اگر به سازوبرگ جنگی دو جانب نظر 

بیفکنیم، دشمن نیز اعرتاف می کند که وسایل جنگی 

دو جانب اصالً قابل مقایسه نیست. یکسوی جنگ 

متشکل از بیشرت از 50 کشور مجهز به مدرن ترین 

خفیفه  و  ثقیله  اسلحۀ  تانک ها،  جنگی،  طیاره های 

پاوندی،  هزار  چندین  بم های  روز،  تکنولوژی  با 

بیشرت  کیلومرتی،  موشک های دورزن چندین هزار 

از یک صد و پنجاه هزار عسکر اشغالگر، در حدود 

چهارصد هزار اردوی اجیر مجهز و در حدود بیشرت 

مرتزقه می باشد.  اربکی  و  پولیس  از سه صد هزار 

آسوده  مجهز،  پایگاه های  دارای  قوی  نیروی  این 

بار  بوده و روز سه  از متام وسایل زندگی  و مملو 

بهرتین غذا در آشپزخانه های این پایگاه ها آماده شده 

دیگر  سوی  می گردد.  رصف  نیروها  این  توسط  و 

جنگ عبارت از افرادی هستند که به ادعای بی سند 

دشمن جاهل از کشور همسایه حامیت می شوند و 

هستند،  آنجا  تربیت شدۀ  و  عساکر  آنان  از  تعدادی 

تعداد مجموعی این جانب جنگ به اعرتاف دشمن 

از بیست هزار مسلح تجاوز منی کند، طیاره و تانک 

پاوندی  هزار  چند  بم های  دوربرد،  اسلحۀ  ندارند، 

دست  به  اسلحۀ  ندارند.  نیز  میزائل  و  موشک  و 

داشته شان نیز در مقایسه با اسلحۀ جانب اول جنگ 

اصالً قابل ذکر نیست. این نیرو، به اعرتاف دشمن، 

پایگاه نیز ندارد، در مغاره های کوه زندگی می کند، 

خوراک خاصی نیز ندارند و گاهی شب ها و روزها 

هنگامی  می گذرانند.  دشت  و  کوه  در  گرسنه  را 

بیاید بیشرت از چند لقمه نان  نیز به دست  خوراکی 

خشک و شوربای بدون گوشت نخواهد بود.

ادعا صورت می گیرد  اگر  بعدازاین مقایسه  خوب، 

که جانب مخالف از طرف کشور همسایه حامیت 

اعرتاف  نیز  این  به  درعین حال  می گیرد  صورت 

مداخلۀ  شامل  حامیت  این  که  می گیرد  صورت 

این اعرتاف  مستقیم نظامی نیست پس در حقیقت 

به شکست و ذلت بزرگی است زیرا با این ادعا ادارۀ 

تفاوت  این  باوجود  که  می سازد  ثابت  کابل  اجیر 

از  بیشرت  با  کابل  اجیر  ادارۀ  دو طرف،  میان  بزرگ 
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پنجاه  حامیت  و  خود  مجهز  نیروی  هزار  پنجصد 

مدرن  و  پیرشفته  وسایل  متامی  با  اشغالگر  کشور 

و  غیرمستقیم  مداخلۀ  مقابل  در  منی تواند  جنگی 

بیست  به  منحرص  تنها  که  همسایه  کشور  محدود 

داشنت  بدون  و  خفیفه  اسلحۀ  با  مسلح  فرد  هزار 

طیاره، تانک و توپ می باشد از خاک و مردم خود 

دفاع کند. این ادعای طفالنه و بی خردانه در حقیقت 

و  می گردد  مبدل  شکست  رشم آور  اعرتاف  یک  به 

چنان وامنود می سازد که اگر این ادارۀ اجیر با متام 

این پشتیبانی و حامیت منی تواند در مقابل مداخلۀ 

غیرمستقیم و محدود کشور همسایه از خود و کشور 

خود حامیت کند پس در صورت مداخلۀ مستقیم 

که شامل عساکر و تجهیزات عسکری مانند طیاره، 

اداره حتی  این  باشد،  تانک و توپ کشور همسایه 

توان مقابله و مبارزه یک روزه را هم ندارد و کشور و 

ملت را بدون چون وچرا برای کشور همسایه تسلیم 

می دهد.

غیر  و  بی اساس  ادعای  بعد  این  درک  از  بعد  پس 

هویدا  خیلی  چیز  سه  کابل  اجیر  ادارۀ  معقوالنۀ 

می گردد:

این  اینکه  و  افغانستان  ملت  تحقیر  و  توهین  اول: 

کشور  و  خود  از  منی تواند  مجاهد  و  بزرگ  ملت 

خود در مقابل مداخلۀ غیرمستقیم و محدود کشور 

دفاع  کشور   50 از  بیشرت  حامیت  باوجود  همسایه 

نیستند  مستحق  ملت  این  این صورت  در  پس  کند 

زنده مبانند و جای رشم و عار برایشان است تا زنده 

مبانند.

دوم: ادارۀ اجیر کابل توانایی دفاع از کشور و مردم 

مداخله منی تواند  اندک  مقابل  در  و  ندارد  را  خود 

باج دهی  روزانه  شکل  به  برعکس  و  کند  مبارزه 

می کند و به خاطر دفع رش دشمن وارد تفاهم نامه های 

مشکوک شده و تصامیم ذلت بارانه اتخاذ می کند.

سوم: حقیقت برمال می گردد که این ادعا نادرست، 

واقعیت های  درک  از  گریز  و  طفالنه  غیرمعقول، 

زمینی است. حقیقت این است که یگانه چیزی که 

و  اشغالگر  کشورهای  این همه  مقابل  در  می تواند 

تجهیزات نظامی و عسکری شان بجنگد، از کشور و 

نوامیس آن دفاع کند، برای بیست سال با اندک ترین 

در  و  رشایط  دشوارترین  با  و  تجهیزات  و  وسایل 

قوی  دشمن  باالخره  و  بجنگد  گرسنگی  حالت 

میدان  ترک  و  فرار  به  مجبور  را  جهانی  نیرومند  و 

کند هامنا ایامن راسخ، یقین کامل، حقانیت مبدأ، 

شده  الهی  توفیق  و  مردمی  حامیت  جهاد،  تقدس 

انسانی منی تواند  و  دنیوی  نیروی  هیچ  و  می تواند 

دوست  که  مناید  ایستادگی  چنان  حالت  چنین  در 

آیند و به جز اعرتاف راه  از آن به شگفت  و دشمن 

دیگری برایشان وجود نداشته باشد.

زیادی  مناطق  فتح  از  بعد  و  حقایق  این  درک  با 

توسط مجاهدین و تعامل نیکوی آنان با مردم منطقه 

فرا رسیده است  آن  آرامش وقت  و  امنیت  تأمین  و 

کسانی که تاکنون فریب این دروغ و تزویر را خورده 

این  به  دیگر  و  بیدار شوند  از خواب غفلت  بودند 

طبل احمقانه نرقصند و عقل خود را به دست خود 

گرفته و اندکی تأمل و تفکر منایند. آنان باید بدانند 

چیزی  یگانه  و  کشورند  همین  فرزندان  طالبان  که 

تفاوت بزرگ  این  باوجود  را  آنان  توانسته است  که 

عسکری به این قله های موفقیت و کامیابی برساند 

عقل  نگاه  از  وگرنه  است  بوده  الهی  نرصت  هامنا 

افراد  از  اندک  تعداد  این  که  نیست  ممکن  برشی 

مجهزترین  و  بزرگ ترین  بتوانند  پابرهنه  و  گرسنه 

و  دزد  هزار  صدها  با  همراه  را  جهانی  نیروهای 

رهزنی که بنام اردو، پولیس و اربکی در پهلوی آنان 

ایستاده اند چنان شکست مفتضحانه دهند که دنیا از 

دیدن آن به حیرت بیافتد.

عالوه بر این، ملت مسلامن افغانستان باید در مقابل 

این ادارۀ پوشالی قیام ملی منوده و اجازه ندهند که 

این دزدان دو پاسپورته، بی هویت و بی رشم از این 

بیشرت این ملت قهرمان و مجاهد را توهین و تحقیر 

جلوه  ضعیف  و  ناتوان  دیگران  مقابل  در  و  منوده 

دهند. این ملت مجاهد و توامنند است و لله الحمد 

توان مقابله با بزرگ ترین نیروی جهان را داشته است 

و تا آخرین فرد موجود در این کشور هیچ کشوری به 

شمول همسایه ها منی توانند حتی در عامل خیال نیز 

در فکر اشغال این کشور شوند.



سال هشتم - شماره پنجم - ذی القعده و ذی الحجه 1442هـ ق

15

بسیاری از مردم وقت خود را در چایخانه ها، راه ها، 

کوچه ها، لهو و لعب و بازی های اینرتنتی در موبایل و 

کمپیوتر می گذرانند، بلکه بعضاً در کارهای اجتامعی 

و یا شخصی بسیار بی ارزش آن را سپری می کنند.

عده ای دیگر را می بینیم که از اوقات خویش خیلی 

کم استفاده می کنند و در بهره گیری از ساعات عمر 

خود بی باکی می منایند و باوجود کوتاهی بیش ازحد 

دربارۀ وقت و اهمیت آن نه تقسیم اوقاتی دارند تا 

وقت خود را نظم بخشند و نه پالنی ترتیب می کنند 

تا کارهایشان برایشان معلوم باشد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: »نِْعَمتَاِن 

َوالَْفرَاُغ«1.  ُة  حَّ الصِّ النَّاِس:  ِمَن  كَِثرٌي  ِفيِهاَم  َمْغبُوٌن 

استفاده ی  آن  از  مردم  بسياری  که  است  نعمت  دو 

درست منی منایند، تندرستی و آسودگی از کار.

این دو نعمت  به  را می یابیم که  ما بسیاری ها  لکن 

آن  به  و  نیستند  قائل  قدر  فراغ(  و  )صحت  بزرگ 

می سازد  غمگین  خیلی  مرا  و  منی دهند  اهمیت 

ساعت های  در  که  می بینم  را  مردم  بسیاری  وقتی 

موترهای  داخل  یا  استقبال،  سالن های  یا  انتظار، 

در  حضورشان  وقت  در  یا  و  سفر  در  یا  لینی، 

که  چه بسا  و  منی کنند  استفاده  وقتشان  از  خانه 

باالی  را  خویش  غضب  و  خشم  جام  بعضی ها 

و  نکوهش  و  دشنام  با  خویش  فرزند  و  زن 

می گویند:  کنان  شکوه  سپس  می ریزند،  دادوفریاد 

است. زحمت  و  درد  و  رنج  رسارس  زندگی مان 

داشته  زندگی  در  هدفی  اینکه  بدون  بیکار  آدم  این 

رسارس  زندگی اش  بلکه  می گذراند،  روز  باشد 

خستگی و افرسدگی است که به )روتین قاتل( مشابه 

است، طوری که بعضی ها وقت خود را به بیکاری 

سپری می کنند و این بیکاری باعث شده که چل و 

و  افرسدگی  انواع  و  بیاموزند  را  زیادی  نیرنگ های 

هم وغم را یاد بگیرند.

نداریم  »رخصتی«  نام  به  وقت  دنیا  در  ما  آری! 

بیکاری  حالت  را  آن  است  انسان  حالت  این  بلکه 

می نامیم، معمول دنیا چنین است که وقتی از کاری 

فارغ می شوی به کار دیگری آغاز می کنی و این چیز 

اشکالی ندارد بلکه مشکل در اینجا است انسان از 

وقت خود استفاده نکند و از دقائق عمر خود بهره نربد.

می یابیم  را  دیگری  کسانی  ما  دیگر  آن سوی  در 

آن ها  می دهند،  اهمیت  خویش  به وقت  درواقع  که 

علامء، مصلحین، مفکرین و مردان کارگرند، کسانی 

جهان  از  حالی  در  و  می دانند  را  وقت  قیمت  که 

چشم می بندند که از علم خود و از برنامه های مفید 

خویش به مردم سود رسانیده اند که مردم تا سال های 

ضایع ساختن وقت با غفلت و سستی

ترمجه و ترتیب: وحید روستایی

بخش اول
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درازی از آن ها به نیکی یاد می کنند.

خواهیم  کنیم  مطالعه  دقیق  را  آن ها  زندگی  ما  اگر 

دریافت که آن ها هیچ ثانیه از وقت خویش را ضایع 

به  وقتی  رحمه الله  تیمیه  ابن  امام  منی ساختند، 

تشناب می رفت از خادم خود درخواست می کرد تا 

با صدای بلند کتابی را به وی بخواند؛ و عامل دیگری 

در مسیر راه کتاب می خواند تا اینکه با دیواری تصادم 

شد. وفات  آن  سبب  به  و  افتید  گودالی  به  یا  کرد 

امام ابن قیم رحمه الله دو کتاب بزرگ و مهم خویش 

را که اکنون زیب و زینت کتابخانه هایند در سفر نوشته 

است و آن »بدائع الفوائد« و »زاداملعاد« می باشند.

بود،  زندان  در  که  زمانی  رحمه الله  رسخسی2  امام 

نامش  و  کرد  تألیف  فقه حنفی  در  را  بزرگی  کتاب 

»املبسوط« می باشد که اکنون در سی جلد به چاپ 

رسیده است.

زندانی  که  زمانی  رحمه الله  تیمیه  ابن  شیخ االسالم 

شد به تعلیم بقیه زندانیان پرداخت و سخنانش در 

آن ها اثر کرد و تعداد زیادی از دزدان به دست شیخ 

توبه کردند و راه نیکی در پیش گرفتند.

و عابد دیگری وقت خویش را در تسبیح و استغفار 

می گذراند و آن کارگر نیکوکار مسجدی را می سازد 

یا فقیری را  یا محتاجی را دستگیری می مناید و  و 

امداد می کند.

بهره برداری  چنین  و  زیستند  چنین  این ها  آری! 

کردند و اگر چنین منی کردند این همه اوقات ضایع 

کامیاب  و  موفق  مردمان  زمانه  همه  در  می گشت. 

درک  و  می دانند  را  وقت  ارزش  که  کسانی اند 

می کنند که وقت مانند شمشیر است اگر آن را قطع 

نکنی، او تو را قطع می کند و دانستند که وقت طال 

نبوده که همیشه باقی مباند بلکه خشت های است 

که از عمر انسان کم می گردد، به همین خاطر در راه 

بهره برداری و سودجویی از وقت از هیچ نوع تالش 

دریغ نورزیدند و درک کرده بودند که اگر از وقت در 

راه کسب رضایت الله عزوجل کار نگیریم زود است 

که ندامت و پشیامنی دامن گیرمان گردد ولی دیگر 

می فرماید: عزوجل  الله  ندارد؛  سودی  روز  آن  در 

 ﴿َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل رَبِّ ارِْجُعوِن لََعلِّ 

أَْعَمُل َصالًِحا ِفياَم تَرَكُْت كَال آن ها كَلَِمٌة ُهَو قَائِلَُها َوِمْن 

َوَرائِِهْم بَْرزٌَخ إَِل يَْوِم يُبَْعثُوَن﴾. ]املؤمنون 99 - 100[.

)کافران پیوسته به راه و روش خود ادامه می دهند( 

گوید:  رسد،  فرا  آن ها  از  یکی  مرگ  که  زمانی  تا 

»پروردگارا! مرا )به دنیا( بازگردان باشد که در آنچه 

)در دنیا( ترک )و کوتاهی( کرده ام، کار شایسته ای 

این  بی گامن  نیست،  چنین  هرگز  دهم«.  انجام 

به فرض  )و  زبان می گوید،  به  او  که  سخنی است 

ادامه  گذشته اش  کارهای  به  بازگردد،  اگر  محال 

می دهد( و پشت رس آن ها برزخی است تا روزی که 

برانگیخته شوند.

سند  به  کتابش  در  را  آن  مسلم  امام  که  حدیثی  در 

آمده  منوده  روایت  رضی الله عنه  ابوذر  از  صحیح 

است که می فرماید:

کدام  که  گفتم  وسلم  علیه  الله  صلی  رسول الله  به 

عمل از روی فضیلت بهرت است؟ ایشان در پاسخ 

باز  او«.  راه  در  جهاد  و  الله  به  »ایامن  گفتند: 

یا کنیز بهرت است؟  پرسیدم: آزادی کدام نوع غالم 

فرمود: »آنیکه بسیار نزد مالکش ارزشمند و پولش 

زیاد باشد«. گفتم: اگر این دو عمل را انجام ندهم؟ 

برایم گفت: »با کاسبی همکاری کن و یا برای فرد 

ای  گفتم:  کن«.  پیدا  کسب  و  کار  روزگاری  بی 

رسول الله! اگر از انجام دادن بعض کارها ضعیف 

و  تا رش  »نگذار  برایم گفت:  شدم چه؟ رسول الله 

بدی تو به مردم برسد و این برایت صدقه می باشد«.

در این حدیث درس عربتی است برای کسی که دل 

و یا گوشی شنوایی دارد و ارزش وقت را می داند، 

اینکه  بدون  را  اوقات خود  ای کاش یک عده مردم 

را  آن ها  بلکه  بگذرانند،  باشد  رضرشان  یا  نفع  به 

می بینی که بر خود ظلم منوده و اوقات خویش را با 

دشنام دادن، غیبت کردن، سخن چینی، زبان درازی 

و  افکار  کردن  رو  و  زیر  با  یا  و  مردم  آبروهای  به 

اندیشه های منفی که باعث ایجاد هم وغم می گردد 

و یا با سخن های بی فایده  دیگری می گذرانند.

توان  کسی  اگر  که  می آموزاند  ما  به  حدیث  این 

رسانیدن خیر را به دیگران نداشت باید کوشش کند 

فراوان که  تأسف  با  نرساند و لکن  بدی  آن ها  به  تا 

اوقات خویش سود  از  اینکه  به جای  مردم  اکرثیت 

بجویند آن را در غیر رضایت الله تعالی می گذرانند 

و شاعر چه زیبا گفته است:

لقد هاج البالء عليه شغال



سال هشتم - شماره پنجم - ذی القعده و ذی الحجه 1442هـ ق

17

وأسباب البالء من الفراغ

بالء و مصیبت برایش مرصوفیت گردیده و اسباب 

بالء از بیکاری است.

کاش وقت به پول خریده می شد
طنطاوی  علی  ادیب  شیخ  یادداشت های  در 

جامل الدین  شیخ  از  ایشان  خواندم،  رحمه الله 

نزد  از  وی  که  کردند  حکایت  رحمه الله  قاسمی 

و  تیری  ساعت  مرصوف  که  جوانان  از  گروهی 

وقت کشی بودند گذشت، گفت: کاش که وقت به 

پول خریده می شد که من وقت آن ها را می خریدم. 

این سخن را از باب حرست و ندامت به حال این 

مرصوفیت  چراکه  امید؛  و  آرزو  باب  از  و  جوانان 

شیخ زیاد بود و امید برد کاش وقت خریده می شد 

تا آن را خریداری کند.

وقت  زیرا  است  درست  کامالً  شیخ  سخن  این 

از  که  است  لحظه ای  و  می باشد  گران بها  مروارید 

دست می رود و فراخی ای است که تنگ می شود، 

اگر از آن به طور شایسته بهره برداری نکنیم عن قریب 

به خاطر از دست رفتنش انگشت ندامت به دندان 

در  اینکه  و  آن  رسیع  گذشت  از  و  گرفته  خواهد 

قابلیت های  و  مهارت ها  از  سودی  هیچ  آن  خالل 

همین  به  کردیم،  خواهد  پشیامنی  نربده ایم  خود 

خاطر اگر می خواهیم از مهارت های خود استفاده 

کنیم باید چند پرسش را پیش روی خود بگذاریم:

آیا مهارت جدیدی پیدا کرده ایم؟  -1

آیا به راستی می خواهیم تا مهارت های خود   -2

را به حرکت آورده و از آن در زندگی خویش استفاده 

کنیم؟

این  از  استفاده  خاطر  به  درست  شیوۀ   -3

مهارت ها چیست؟

یا  داکرت،  یک  تا  نیست  رضوری  خاطر  همین  به   

خود  شغل  دادن  انجام  به  تنها  آن ها  امثال  و  نجار 

خویش  مهارت های  باید  آن ها  بلکه  کنند،  بسنده 

در  مثال  به طور  را  درس هایی  و  داده  انکشاف  را 

در  بیاموزند،  روان شناختی  پختگی  و  خودسازی 

که  زیرا  رسید  نخواهند  مطلوب  مقصود  به  آن  غیر 

به  کار و عمل مختلف می شود، همچنان  اسالیب 

خاطر بهبود کار و عمل انسان به یک تقویم و یک 

نظرسنجی رضورت دارد تا بداند که آیا کار خود را 

به صورت مسلکی انجام داده است یا خیر یا اینکه 

کارش ضعیف می باشد؟

با  جنگل  یک  در  شکنی  چوب  که  شده  حکایت 

یک ترب کُند مرصوف هیزم شکنی بود، در این وقت 

شکن  چوب  به  متوجه  و  می گذشت  راه  از  کسی 

شده برایش گفت: چرا تربت را تیز منی کنی؟ چوب 

شکن درحالی که مرصوف میده کردن هیزم بود در 

مرصوف  من  که  منی بینی  مگر  گفت:  وی  جواب 

کار خود هستم.

را  خود  ترب  تا  داشت  را  این  توان  شکن  چوب 

و  تنبلی  لکن  آورد  به دست  بیشرت  تا سود  کند  تیز 

در  تا چوب شکن  بود  باعث شده  کار  تقویم  نبود 

هستم،  مرصوف  من  که  بگوید  سؤال کننده  جواب 

درحالی که در حقیقت چوب شکن مثل دهقانی بود 

که در دریا کشت کند.

الله  که  را  مسئولیت هایی  که  بدانیم  تا  ماست  بر 

عزوجل باالی ما فرض منوده به اندازۀ وقت و زمان 

می باشد که زندگی می کنیم و این سخن که واجبات 

نادرست  و  غلط  سخن  است،  اوقات  از  بیشرت 

توانش  به اندازۀ  را  بنده  تعالی  الله  چون  می باشد؛ 

صلی  رسول الله  که  طوری  است؛  ساخته  مکلف 

الله علیه وسلم می فرماید: )اكْلُفوا ِمن األعامِل ما 

پس  کنید«.  توان خویش عمل  »به اندازۀ  تُطيقوَن3( 

و  می باشد  اوقات  به اندازۀ  واجبات  که  شد  دانسته 

بیشرت از آن نیست، اگر انسان از وقت خود درست 

استفاده کند به مقصود خود رسیده و اهداف خویش 

بی نظمی،  از  اینکه  به رشط  می آورد،  دست  به  را 

وقت،  ضیاع  اهم،  غیر  به  شدن  مرصوف  تأخیر، 

متاشا کردن بیش ازحد تلویزیون و اینرتنت، خواندن 

اخبار بی فایده و کم فایده، پرگویی و ... پرهیز کند.

ادامه دارد...
پاورقی:

1- امام بخاری رحمه الله در صحیح خود این حدیث را از ابن عباس 

رضی الله عنهام روایت منوده در کتاب الرقائق شامرۀ 6412؛

َْخِسّ  الرسَّ سهل  أيب  بن  أحمد  بن  محمد  األمئة  شمس  امام   -2

ترکمنستان  در رسخس  توانا  فقیه  و  بزرگ  عامل  األنصاري  الخزرجي 

به دنیا آمد و در سال 490 هـ در اوزجند قرغیزستان چشم از جهان 

رشح  کبیرو  سیر  رشح  املبسوط،  وی  مشهور  کتاب های  بست.  فرو 

طحاوی به نام اصول الرسخسی می باشد؛

3- صحیح البخاری، شامرۀ 5861؛
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کـه  اسـت  ماهـی  از چهـار  یکـی  الحـرام  محـرم 

اسـت؛  داده  قـرار  حـرام  را  آن  متعالـی  خداونـد 

ذوالقعـده، ذوالحجه، محـرم و رجب ماه های حرام 

هسـتند، علـت حـرام گفـنت ایـن ماه ها اینسـت که 

هـرکاری کـه باعـث فتنـه و فسـاد، قتل و غـارت و 

ازبیـن بـردن امنیـت و آرامش باشـد به طـور خاص 

در آن ممنـوع شـده اسـت، حرمـت و عظمـت این 

ماه هـا در رشیعت هـای قبـل از اسـالم هـم بـوده 

اسـت تـا جائـی کـه در زمـان جاهلیـت نیـز ایـن 

می شـمردند. محـرتم  را  ماه هـا 

آغاز سال هجری با ماه محرم الحرام
محرم الحـرام اولین ماه سـال هجری قمری اسـت، 

بـا محـرم سـال هجـری آغـاز و بـا ذوالحجـه پایان 

می یابـد، امـا سـؤال ایجـاد می شـود کـه چرا سـال 

هجـری بـا محـرم آغـاز می شـود حاالنکـه هجرت 

اسـت؟  بـوده  ربیـع االول  مـاه  در   رسـول اکرم

قبـل از جـواب نکاتـی قابـل ذکـر اسـت کـه تقریباً 

متـام مؤرخیـن بـر آن متفق هسـتند.

ترتیب سـال هجـری در زمان رسـول اکرم نبود، 

بلکـه در زمـان خالفت حرضت عمـر رضی الله عنه 

بـا مشـوره صحابـه کـرام رضوان الله علیهم اجمعین 

بعـد از 17 سـال تدویـن شـد. تقویم سـال هجری 

رضی الله عنـه  عمـر  حـرضت  عهـد  در  اگرچـه 

تدویـن شـد اما نـام متـام دوازده ماه و ترتیـب آن نه 

تنهـا در زمـان رسـول اللـه بلکه قبـل از آن و از 

مـدت زمـان درازی جریـان داشـته و تحدیـد چهار 

مـاه حـرام نیـز از زمانـه قدیم وجود داشـته اسـت. 

خداونـد متعـال در کالم پـاک خویـش می فرمایـد: 

ِه اثَْنـا َعـرَشَ َشـْهرًا ِف  ـُهوِر ِعنـَد اللَـّ َة الشُّ »إِنَّ ِعـدَّ

ـاَمَواِت َواأْلَرَْض ِمْنَهـا  ِه يَـْوَم َخلَـَق السَّ كِتَـاِب اللَـّ

ُم فَـاَل تَظْلُِمـوا ِفيِهنَّ  يـُن الَْقيِـّ أَْربََعـٌة ُحـرٌُم َذٰلِـَك الدِّ

ماه محرم الحرام 
و روزۀ عاشورا

موالنا حممدجنیب قامسی )ریاض(
ترمجه: امیرمعاویه حیدری



سال هشتم - شماره پنجم - ذی القعده و ذی الحجه 1442هـ ق

19

ًة كَـاَم يَُقاتِلُونَُكـْم  أَنُفَسـُكْم َوقَاتِلُـوا الُْمرْشِكِـَن كَافَـّ

َه َمـَع الُْمتَِّقـَن« )تعـداد ماه ها  ًة َواْعلَُمـوا أَنَّ اللَـّ كَافَـّ

نـزد خداونـد در کتاب الهی، از آن روز که آسـامنها 

و زمیـن را آفریـده، دوازده ماه اسـت؛ کـه چهار ماه 

از آن، مـاه حـرام اسـت؛ )و جنـگ در آن ممنـوع 

می باشـد.( ایـن، آییـن ثابـت و پابرجـا )ی الهـی( 

اسـت! بنابـر ایـن، در ایـن ماه هـا بـه خـود سـتم 

نکنیـد )و از هرگونـه خونریـزی بپرهیزیـد(! و )بـه 

هنـگام نربد( با مرشکان، دسـته جمعی پیـکار کنید، 

هـامن گونـه کـه آنهـا دسـته جمعی بـا شـام پیکار 

می کننـد؛ و بدانیـد خداوند بـا پرهیزگاران اسـت!( 

}توبه:36{

قبـل از تدویـن تقویم اسـالمی )هجـری( قوم عرب 

بـا واقعـات مختلـف سـال را نام گـذاری می کردند 

بـه همین دلیـل در بین اعـراب تقویم هـای مختلف 

رواج داشـته امـا آغـاز هـر تقویـم بـا محرم الحـرام 

بود.

اما جواب سوال گذشته:
هنگامـی کـه در عهد خالفت حـرضت عمر فاروق 

رضی الله عنـه بحـث تدویـن یـک تقویـم اسـالمی 

مشـوره هایی  رضی الله عنهـم  صحابـه  آمـد،  پیـش 

دادنـد کـه آغـاز تقویـم بـا والدت یـا نبـوت و یـا 

رأی  بـا  انتهـا  در  و  باشـد   نبی اکـرم هجـرت 

اکـرث صحابـه آغـاز تقویـم مصـادف شـد بـا سـال 

هجـرت آنحـرضت به مدینـه منـوره، یعنی متام 

و  کـرده   )0( را صفـر  از هجـرت  قبـل  سـال های 

سـال هجـرت به مدینـه منـوره را اولین سـال تقویم 

بنابـر  ماه هـا؛  ترتیـب  امـا  دادنـد،  قـرار  اسـالمی 

تقویم هـای مختلـف رایـج بیـن قـوم عـرب، آغـاز 

سـال بـه مـاه محـرم شـد، یعنـی اعـراب در متـام 

تقویم هـا از زمـان قدیـم، سـال را بـا محرم الحـرام 

آغـاز می کردنـد بـه همیـن دلیـل ترتیـب ماه هـا را 

تغییـر ندادنـد و فقـط سـال جدیـد تقویم اسـالمی 

را مطابـق بـا سـال هجـرت پیامـرب از مکه بـه مدینه 

دادند. قـرار 

عاشورا
روز دهـم محـرم را عاشـورا می نامنـد کـه معنی آن 

و  رحمت هـا  حامـل  روز  اسـت،این  دهـم(  )روز 

بـرکات خـاص الله تعالـی اسـت، اسـباب و دالیل 

مختلفـی بـرای تقدیـس ایـن روز بیان شـده اسـت 

کـه بعضـی از آنهـا صحیـح و برخـی نیـز بی بنیـاد 

هسـتند، البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن روز را 

خداونـد متعالـی بـرای نـزول رحمت هـا و بـرکات 

خویـش انتخـاب فرموده اسـت؛ در همیـن روز الله 

تعالـی بـه وسـیله حرضت موسـی علیه السـالم قوم 

بنی ارسائیـل را از فرعـون نجـات داده و فرعـون را 

بـا لشـکرش غـرق منود.

پنجـاه سـال بعـد از وفـات آنحـرضتدر سـال 

61 هجـری حـرضت حسـین رضی الله عنـه همـراه 

بـا خانـواده و یارانـش بـه روز عاشـورا در صحرای 

و  ارشـادات  در  رسـیدند.  شـهادت  بـه  کربـال 

فرمایشـان نبی مکرم اسـالم فضایل بی شـامری 

بـرای حـرضات حسـن و حسـین رضی الله عنهـام 

بیـان شـده اسـت، مثـالً »عـن ايب سـعيد الخدري 

ريض اللـه عنـه قـال: قـال رسـول اللـه صـى اللـه 

عليـه وسـلم: » الحسـن والحسـن سـيدا شـباب 

اهـل الجنة ».« }ترمذی{ )حرضت حسـن و حسـین 

رسور جوانـان بهشـت هسـتند.( »أحـب اللـه مـن 

أحـب حسـينا« )خداونـد دوسـت دارد کسـی را که 

حسـین را دوسـت داشـته باشـد( }ترمـذی{

روزه عاشورا
زمانـی کـه روزه ماه رمضان فرض نشـده بـود، روزه 

عاشـورا فـرض بـود امـا پـس از آنکـه روزه رمضان 

فرض شـد، فرضیت روزه عاشـورا منسـوخ شـد اما 

پیامـرب اکرم روزه عاشـورا را سـنت و مسـتحب 

قـرار داد. رسـول اللـه  فرمودنـد: »... َوِصيَـاُم 

ـَنَة  ـَر السَّ ِه أَْن يَُكفِّ يَـْوِم َعاُشـوَراَء أَْحتَِسـُب َعـَى اللَـّ

الَِّتـي قَبْلَـُه« )امیدوارم که الله تعالی بوسـیله  ی روزۀ 

روز عاشـورا، گناهـان سـال گذشـته را ببخشـد.( 

}رواه مسـلم 1162{
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ُه َعْنـُه قَـاَل : قَاَل رَُسـوُل  »َعـْن أيَِب ُهَريْـرََة ريَِضَ اللَـّ

يَـاِم  الصِّ أَفَْضـُل  َوَسـلََّم  َعلَيْـِه  ُه  اللَـّ َصـىَّ  ِه  اللَـّ

حـرضت  )از  الُْمَحـرَُّم«  ِه  اللَـّ َشـْهُر  رََمَضـاَن  بَْعـَد 

ابوهریـره رضی الله عنـه روایـت اسـت کـه رسـول 

اللهفرمودنـد: افضل ترین روزه بعـد از رمضان، 

روزه مـاه الله، محرم اسـت.( }رواه مسـلم 1163{

در زمـان حیات رسـول اللههر گاه روز عاشـورا 

فـرا می رسـید آنحـرضت روزه می گرفتنـد، امـا 

در آخریـن روز عاشـورای زندگـی مبارکشـان روزه 

گرفتـه و فرمودنـد کـه )روز دهـم محـرم یهودیـان 

نیـز روزه می گیرنـد کـه تشـابه اندکـی با آنهـا ایجاد 

می شـود بـه همیـن دلیل سـال آینده اگر زنده باشـم 

نـه تنهـا روز دهـم بلکـه یـک روز دیگـر )نهـم یـا 

یازدهـم محرم الحـرام( نیز روزه می گیرم تا تشـابهی 

بـا یهـود نباشـد( امـا سـال بعـد قبـل از آن وفـات 

کردنـد و نتوانسـتند بـر آن عمـل کننـد امـا صحابـه 

روز   رسـول الله ارشـاد  بنابـر  رضی الله عنهـم 

نهـم یـا یازدهم را نیـز روزه گرفتند و تنهـا روزه روز 

دهـم را خـالف اولی دانسـتند، یعنی اگر شـخصی 

بـه تنهایـی روز دهـم محـرم را روزه بگیـرد گناه کار 

منی شـود و ثـواب آن را کامـل دریافـت می کند اما 

چـون رسـول الله متنـای روزه گرفـنت دو روز را 

داشـتند بـرای تکمیـل خواهـش آنحرضتبهرت 

اسـت دو روز روزه گرفتـه شـود.

پـس روزه محرم الحـرام بـه چهـار صـورت ممکـن 

: ست ا

1: روزه نهم، دهم و یازدهم ماه محرم؛

2: روزه نهم و دهم؛

3: روزه دهم و یازدهم؛

4: روزه دهـم در صورتـی کـه روزه گرفـنت دو روز 

نباشـد. ممکن 

حـرضت علـی رضی الله عنـه روایـت می کنـد کـه 

نـزد رسـول الله نشسـته بودم که شـخصی آمد و 

پرسـید: یا رسـول الله! بعـد از ماه رمضـان روزه چه 

ماهـی را امر می فرمائید؟ آنحـرضت فرمود که: 

اگـر بعد از رمضان می خواهـی روزه بگیری پس در 

محـرم روزه بگیـر چـرا کـه این مـاه، ماه الله اسـت 

و در آن یـک روز اسـت کـه اللـه تعالـی توبـه یـک 

قـوم را پذیرفـت و توبـه دیگـران را نیـز می پذیـرد. 

}ترمـذی{ آن قومـی کـه توبـه اش قبـول شـد قـوم 

بنی ارسائیـل اسـت کـه در حدیـث بیـان شـده کـه 

در روز عاشـورا، الله تعالـی قـوم بنی ارسائیـل را از 

لشـکر فرعون نجـات داد.

احادیث مرتبط با روزه عاشورا
می فرماینـد:  رضی الله عنهـا  عایشـه  حـرضت 

کـه: قبـل از فـرض شـدن روزه رمضـان، مـردم روز 

را  آن روز کعبـه  را روزه می گرفتنـد و در  عاشـورا 

غـالف می کردنـد، وقتـی کـه روزه رمضـان فـرض 

شـخصی  هـر  فرمودنـد:   رسـول اکرم شـد 

کـه  هرکـس  و  بگیـرد  )عاشـورا(  روزه  می خواهـد 

}بخـاری/217{ نگیـرد.  منی خواهـد 

عایشـه  حـرضت  کـه  آمـده  دیگـری  روایـت  در 

زمـان  در  قریـش  کـه  می فرماینـد  رضی الله عنهـا 

جاهلیـت روزه می گرفتنـد و رسـول الله نیـز در 

آن زمـان روزه می گرفتنـد، وقتـی بـه مدینـه منـوره 

ترشیـف آوردنـد اینجـا نیـز روزه می گرفتنـد و به آن 

امـر می کردنـد، زمانـی کـه روزه رمضان فرض شـد 

حکـم روزه )عاشـورا( را تـرک گفتنـد و فرمودنـد: 

دلیل  به  که  می کنند  فکر  مردم  از  بعضی 
شهادت حضرت حسین رضی اهلل عنه که تقریبًا 
50 سال بعد از وفات آنحضرت در سال 61 

هجری به وقوع پیوست این روز حائز اهمیت 
است درصورتی که فضیلت و اهمیت این روز 
 آنحضرت اقوال  و  اعمال  از  آن  از  پیش 
ثابت است، بلکه خداوند متعال برای شهادت 
بابرکت  روز  این  رضی اهلل عنه  حسین  حضرت 
را انتخاب کردند تا اهمیت فداکاری و رشادت 

حضرت حسین و یارانش بیشتر شود.
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هـر  و  بگیـرد  )عاشـورا(  هرکـس می خواهـد روزه 

کـس منی خواهـد نگیـرد. }بخـاری{

رضی الله عنـه  اشـعری  ابوموسـی  حـرضت 

می فرمایـد که آنحـرضت وارد مدینه شـد و دید 

کـه بعضی از یهودیـان احرتام روز عاشـورا را دارند 

و در آن روز روزه گرفتـه و عیـد می گیرنـد، فرمودند 

کـه ما بیشـرت حق دار روزه عاشـورا هسـتیم، سـپس 

آنحـرضت به مسـلامنان امـر فرمودند کـه روزه 

}بخاری{ بگیرنـد. 

رضی الله عنهـام  عبـاس  بـن  عبداللـه  حـرضت  از 

ندیـدم  مـن  می فرماینـد:  کـه  اسـت  روایـت 

رسـول الله روزه ای را مهـم پندارنـد بجـز روزه 

عاشـورا و روزه رمضـان. }بخـاری{ یعنـی بـه روزه 

می دادنـد. اهمیـت  بیشـرت  ایـام  ایـن 

ثواب روزه عاشورا
رسـول الله فرمودنـد: »... َوِصيَاُم يَْوِم َعاُشـوَراَء 

قَبْلَـُه«   الَِّتـي  ـَنَة  السَّ ـَر  يَُكفِّ أَْن  ِه  اللَـّ َعـَى  أَْحتَِسـُب 

روز  روزۀ  بوسـیله  ی  تعالـی  اللـه  کـه  )امیـدوارم 

عاشـورا، گناهان سال گذشـته را ببخشد.( }مسلم{ 

از حـرضت ابوقتـاده رضی الله عنـه روایـت اسـت 

که رسـول الله فرمودنـد: در مورد روزه عاشـورا 

از اللـه امیـد دارم که در عوض آن گناهان یک سـال 

گذشـته را معـاف بفرمایـد. }ترمـذی{ منظـور ایـن 

احادیـث از گناهـان، گناهـان صغیـره اسـت، برای 

گناهـان کبیـره نیـاز به توبه اسـت.

طریقه روزه گرفتن عاشورا
رضی الله عنهـام  عبـاس  بـن  عبداللـه  حـرضت 

می فرماینـد که: رسـول اللـه روز عاشـورا روزه 

گرفتنـد و مردم را بـه آن امر فرمودند، مردم گفتند که 

یهـود و نصـاری نیز ایـن روز را محرتم می شـامرند 

پـس آنحـرضت فرمودنـد کـه اگـر سـال آینـده 

زنـده باشـم روز نهم )نیـز( روزه می گیرم، اما سـال 

بعـد آنحـرضت وفـات کردند. }مسـلم{

رضی الله عنهـام  عبـاس  بـن  عبداللـه  حـرضت  از 

روز  فرمودنـد:   رسـول الله کـه  اسـت  روایـت 

عاشـورا روزه بگیریـد و بـا یهـود مخالفـت کنیـد و 

یـک روز قبـل یـا یـک روز بعـد نیـز روزه بگیریـد. 

}مسـند احمـد{

خالصه بحث
عاشـورا  وقتـی   رسـول الله حیـات  زمـان  در 

می آمد آنحـرضت روزه می گرفتنـد و در آخرین 

عاشـورا قبـل از وفـات روزه گرفتـه و فرمودنـد کـه 

روز دهـم محـرم را مـا روزه می گیریـم و یهودیـان 

نیـز روزه می گیرنـد کـه باعـث تشـابه می شـود، لذا 

اگـر سـال آینـده زنـده مبانـم نـه تنهـا روز عاشـورا 

بلکـه بـه همراه آن یـک روز دیگر در نهـم یا یازدهم 

محـرم نیـز روزه می گیـرم تـا تشـابه بـا یهـود از بین 

بـرود اما سـال بعـد قبل از عاشـورا وفـات کردند و 

فرصـت عمـل بـر آن را نیافتنـد. در پرتو این ارشـاد 

آنحـرضت صحابـه کـرام رضـوان اللـه علیهـم 

اجمعیـن همراه روز دهم، روز نهـم یا یازدهم را نیز 

روزه گرفتنـد و آن را مسـتحب قـرار داده و به تنهایی 

روزه عاشـورا را خـالف اولـی قرار دادنـد یعنی اگر 

شـخصی تنها روز عاشـورا را روزه گرفـت گناه کار 

منی شـود و ثـواب آن را کامـل دریافـت می کنـد. 

امـا چـون خواهـش آنحـرضت روزه گرفنت دو 

روز بـود لـذا بهـرت اسـت دو روز روزه گرفته شـود.

توضیح
بعضـی از مـردم فکـر می کننـد که به دلیل شـهادت 

حـرضت حسـین رضی الله عنه کـه تقریباً 50 سـال 

بعـد از وفـات آنحـرضت در سـال 61 هجـری 

بـه وقـوع پیوسـت ایـن روز حائـز اهمیـت اسـت 

درصورتـی کـه فضیلـت و اهمیت ایـن روز پیش از 

آن از اعـامل و اقـوال آنحـرضت ثابـت اسـت، 

حـرضت  شـهادت  بـرای  متعـال  خداونـد  بلکـه 

حسـین رضی الله عنـه ایـن روز بابرکـت را انتخـاب 

کردنـد تـا اهمیـت فـداکاری و رشـادت حـرضت 

حسـین و یارانش بیشـرت شـود.

***
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د افغانستان په سطحه د نن ورځې تر ټولو سرت او 

مهم واقعیت دا دی چې طالبان را روان دي. شاید 

خربه  به  هغوی  مني.  نه  یې  به  زړه  خلکو  ځینو  د 

نظر  به  ته  تقاضاوو  عرص  د  اچوي،  ته  محاسبې 

به چې  او وایي  به مهم بويل  نبض  د زمانې  کوي، 

طالب  دی،  اوج عرص  د  دینۍ  د يب  اوسنی عرص 

چې  لري  نه  امکان  دا  او  غواړي  حاکمیت  دین  د 

طالبان دې په دې عرص کې سوچه دیني حاکمیت 

په هیڅ کونج کې  دنیا  د  رامنځته کړای يش. ځکه 

په دیني اصولو والړ حکومت شتون نه لري. دنیا د 

سیکولرزم فکر اشغال کړې ده او په داسې سیکولره 

دنیا کې د الهي حاکمیت او رشعي قانون پیاده کول 

یو ناشونی کار دی.

که  چې  وایو،  ته  مخالفینو  دغسې  طالبانو  د  موږ 

ستاسو زړه یې مني یا نه، اما واقعیت همدا دی، د 

تقدیر فیصله همداسې ښکاري او که یې د همدې 

نو  کړو  تفهیم  ور  اصطالح  خپله  په  سیکولرانو 

چې  دی  دا  هم  جرب  زمانې  د  اصطالح  په  ستاسو 

طالبان راتلونکي دي. 

طالبان ځکه راتلونکي دي، چې تاسو لږ  دې نږدې 

تاریخ ته وګورئ، ټوله دنیا د طالبانو د ختمولو لپاره 

رسه یو موټی شوه، د ناټو او امریکا په مرشۍ یې د 

سیمې د هیوادونو په ملتیا په افغانستان یرغل وکړ، 

استخبارايت  شبکې،  تبلیغايت  وسلې،  قسامقسم 

حربې او په ټریلیونونو ډالر یې شل کاله د دې لپاره 

وکارول چې طالبان له منځه یويس. اما دا چې الهي 

تقدیر د طالب د ختمیدلو فیصله نه وه کړې، باالخره 

ټول کفري طاقتونه په دې ارمان کې نامراده شول. 

وخوړ،  شکست  امریکا  او  ناټو  چې  ولیدل  موږ 

ورته  ته  ونې  هغې  طالبان  چې  کړه  تسلیم  هغوی 

طالبان را روان دي . . . 
قاري حبیب
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نه  او  مضبوطې  ژورې،  خورا  یې  ريښې  چې  دي 

او  وسلې  ډول  هر  هغوی  په  که  دي.  وچیدونکي 

مببارونو  او  مبونو  د  هم  بیا  يش،  استعامل  حربې 

له امباره رس راپورته کوي. مقاومت ته دوام ورکوي 

او د غلیم په وړاندې خپل ژوند او پایښت په اثبات 

رسوي. 

د طالبانو د دې نه ماتیدونکي خصلت او پایښت له 

اثبات وروسته ټوله نړۍ دې نتیجې ته ورسیدله چې 

د طالب حذف ناشونی دی. دې نتیجې ته له رسیدو 

خپلې  دښمنانو  خارجي  ټولو  طالب  د  وروسته 

پالیسۍ بدلې کړې. امریکا د جنګ پر ځای د خربو 

پخوانۍ  هیوادونو  ګاونډ  او  سیمې  د  ونیوه.  الره 

په  تعامل  مثبت  د  رسه  طالبانو  له  پالیس  تقابل  د 

پالیس بدله کړه. د طالبانو خالف یو اړخیز جنګ او 

بد تبلیغات یې پریښودل. سیايس روابط یې وررسه 

راتلونکو  د  افغانستان  د  یې  ته  او هغوی  کړل  قائم 

واکمنو په حیث سیايس توجه وکړه. 

دغه  مواقفو کې  په  منطقوي ځواکونو  او  نړیوالو  د 

و.  نه  مخې  له  مهربانۍ  د  او  تصادف  هسې  تغیر 

او  مهرباين  کې  سیاست  په  چې  ده  خربه  معلومه 

ګټې  خپلې  څوک  هر  بلکې  لري،  نه  ځای  عاطفه 

سنجوي. دغه بهرين اړخونه هم باالخره دې نتیجې 

ته ورسیدل چې له طالب رسه دښمني بې ځایه او 

بې ګټې ده،  طالب نه ماتیدونکی ځواک دی نو ښه 

دا ده چې د تعامل الر وررسه ونیول شی. 

د  داخل کچه ال هم ځیني خلک شته چې  په  اما 

ټاکي.  االجلونه  رضب  خیايل  ته  ختمیدلو  طالبانو 

ارشف غني وایي په شپږ میاشتې کې طالبان ختموم، 

نور ټامیان او جارچیان یې هم د طالب د پوپناه کولو 

ارماين رسیندې غږوي.

اما موږ دوی ته وایو چې که په طبیعت مو جوړیږي 

یا نه، پرې خوښ یاست یا پرې خپه، د تقدیر فیصله 

یا ستاسو په اصطالح د زمانې جرب هم دا دی چې 

محاسبې  او  منطق  عقل،  د  دي.  راتلونکي  طالبان 

ټولو فیصله همدا ده چې د طالبانو د راتګ مقدمات 

بشپړ شوي دي. طالب ځکه راځي چې د طالب د 

راتګ په مخکې لوی خنډ بهرين اشغالګر و. طالب 

په هیواد دننه کوم د پام وړ دښمن او مانع نه درلود. 

۲۵ کاله پخوا یې ال د افغانستان اکرثه برخه تر خپل 

واک الندې راوستې وه او داخل سیاالن یې ټول د 

منازعې له ډګره پسې اخیستي و. 

نو اوس چې بهرين اشغالګر هم د طالب د حذفولو 

له فکر نه واوښتل، له هیواده په تیښته دي او د تقابل 

خپله  یې  پالیس  تعامل  د  رسه  طالبانو  له  ځای  پر 

وړاندې  په  طالبانو  د  چې  شوه  معلومه  نو  کړې، 

اسايس خنډ له منځه تللی. په داخل کچه خو بل 

خنډ پاته نه دی. د دې ټولو مقدماتو معنی همدا ده 

چې طالبان را روان دي او حتام راځي.

نو چې طالبان راځي، دغو داخل حاسدینو ته چې 

وایو  وهي،  پلوونه  خیال  ورکې  د  طالب  د  هم  ال 

حوادث  داسې  سړي  په  کله  کله  کې  ژوند  په  چې 

هم تحمیلیږي چې د سړي په مزاج برابر نه وي. د 

طالبانو راتګ ستاسو لپاره یوه همداسې حادثه ده. 

د دغسې حوادثو په وخت کې سړی له تقدیر رسه 

په  توپان  د  حاالتو  د  هیڅوک  جنګوي.  نه  ککرۍ 

به  کې  په دغسې حاالت  دریدلی.  نه يش  وړاندې 

مني، ځکه  به  تګلوری  د حاالتو  سړی زغم کوي. 

رسزوري تر ګټه تاوان ډیر لري.

نه  باور  راتګ  په  طالبانو  د  هم  ال  چې  هغوی  نو 

لري، ورته وایو چې که ژاړئ یا خاندئ واقعیت او 

حقیقت یوازې همدا دی، دا چې ومو ویل. نو ښه دا 

ده چې سرتګې خالصې کړئ. د افسانو او خیالونو 

له جهانه راووځئ، واقعیتونه تسلیم کړئ، د طالبانو 

راتګ هغه راختونکي ملر ته ورته دی چې هیڅوک 

د سرتګو په پټولو ترې د انکار جرئت نه يش کوالی 

او که انکار وکړي هم څوک یې وررسه نه مني او نه 

د ملر په ځال کې کوم تغیر راوستالی يش.
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خود  نرصت  به  متعال  الله  اینکه  عزیز  مجاهد  ای 

فتوحات  دیده  ستم  ملت  این  رشادت های  با  و 

از  موج  امروز  و  کرد  حالتان  شامل  را  چشم گیری 

گوش ها  به  آن  طنین  خوش  صدای  شام  فتوحات 

الله  جانب  از  را  پیروزی ها  این همه  می شود  زمزمه 

متعال بدان و سجده شکر به درگاهش کن و تقوی 

تزکیه  که  آن هایی  چون  کن  بیشرت  را  اخالصت  و 

باطنی دارند رعبشان بیشرت در قلب دشمن اثر دارد.

مجاهد عزیز!

چهار دهه است که باالی این ملت فجایع و ظلم های 

زیاد شده است ملت همه زخمی است پس مرهم 

کافور بر زخم آن ها شوید دست مظلومین را بگیرید 

و آن ها را نرصت و کمک کنید ملت مظلوم دردهای 

متحمل  را  بیشرتی  رنج های  و  کشیده اند  بیشرتی 

شده اند باالی زخم هایشان مرهم بگزارید و آن ها را 

به آغوش بگیرید.

مجاهد عزیز!

رب  نرصت  از  بعد  رشادت ها  و  فتوحات  این همه 

یتیم های  دست  است  شهدا  خون  مدیون  الیزال 

کنید  پاک  را  و اشک چشم هایشان  بگیرید  را  آن ها 

در  را  آن ها  و  اهل شهدا خلَف خوبی شوید  در  و 

روزهای عید و فتوحات تنها نگذارید.

مجاهد عزیز!

دجال  هامنا  یا  سوم  امپراتوری  متعال  الله  اینکه 

بزرگ آمریکا و بیشرت از چهل کشور اشغال گر را به 

دستان مبارک تو شکست داد نشود که در دلت گیر 

غرور را جای دهی بلکه هامنا در همه این امور این 

کامیابی ها را به فضل و مرحمت الله متعال واگذار 

کن و تواضع بی حد را به خرج ده.

مجاهد عزیز!

دارد  جریان  تسلیمی ها  از  سیل  که  روزها  این  در 

گروه گروه  دسته دسته  دشمن  باخته  مارال  عساکر 

هامنا  می گویند  لبیک  و  می شوند  تسلیم  شام  به 

شام هم اخالق اسالمی را به خرج دهید و عاطفه 

که  قسم  چه  گیرید  دست  به  آن ها  با  را  انسانی 

گفت:  برادرانش  به  علیه السالم  یوسف  حرضت 

امروز هیچ رسزنشی  الْيَْوَم«  َعلَيُْكُم  ترَْثِيَب  اَل  »قَاَل 

بر شام نیست شام هم چنین نعره های را رس دهید 

روبرو  ان شاءالله  تسلیمی ها  امواج  و  طوفان  با  و 

می شوید و شدید.

ای مجاهد زعزی رمهم هب زخم اه شوید!
حممد طلحه مبارز
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صفحات  در  روزها  این  در  که  سؤاالت  از  یکی 

مجازی تا رسانه ها مطرح می شود اینکه بهانه جنگ 

ترک  را  ما  کشور  آنان  اکنون  بود  خارجی ها  وجود 

گفتند دیگر جنگ چه توجیه رشعی دارد؟

ستون  چهار  بر  استوار  اشغال  خیمه  هر  جواب: 

بنیادی است:

قلمرو  در  اشغالگر  نیروهای  فیزیکی  حضور   :1

کشور اسالمی؛

و  اسالمی  قوانین  و  اسالمی  نظام  نابودسازی   :2

برنامه های اسالمی؛

یعنی  اسالمی  غیر  و  طاغوتی  نظام  جایگزینی   :3

دموکراسی، سکوالری، قوانین وضعی؛

4: حامیان داخلی اشغالگران که عبارت از مزدوران 

فراهم  را  اشغال  زمینه  که  است  کفر  نوکران  و 

می سازد.

اکنون از شام می پرسم تنها حضور فیزیکی اشغالگر 

این  اشغالگر  اگر  این ستون ها؟  یا همه  ختم است 

رسزمین را ترک گفته

آن  مزدوران  و  حامیان  آن،  قوانین  آن،  نظام  مگر 

پابرجاست و نظام و قوانین اسالمی مرتوک و معطل 

بلکه خط قرمز است.

آیا رسان نظام آماده است پیراهن دموکراسی و نظام 

غربی را از تن بیرون منایند؟

قوانین  و  رشیعت  نفاذ  است  آماده  نظام  رسان  آیا 

اسالم و قرآن را بپذیرند؟

آیا رسان نظام آماده است نظام تعلیمی، اقتصادی، 

رسانه و مطبوعات را اصالح بسازند؟

هرگز.

چنانچه الله جل جالله در کالم بلیغ خود به رصاحت 

فساد  و  فتنه  عمر  به  مبارزه  و  که جهاد  بیان منوده 

آثار  که  می یابد  خامته  جهاد  زمان  آن  دارد،  ادامه 

پدیده های غربی و پلیدی و کثافت های اشغال در 

این کشور باقی مناند: »َوقَاتِلُوُهْم َحتَّٰى اَل تَُكوَن ِفتَْنٌة 

يُن كُلُُّه لِلَِّه فَِإِن انتََهْوا فَِإنَّ اللََّه مِبَا يَْعَملُوَن  َويَُكوَن الدِّ

بَِصرٌي« ]8:39[

و با آن ها پیکار کنید، تا فتنه ]= رشک و سلب آزادی [ 

مخصوص  همه  پرستش(  )و  دین  و  شود،  برچیده 

خدا باشد! و اگر آنها )از راه رشک و فساد بازگردند، 

و از اعامل نادرست( خودداری کنند، )خداوند آنها 

را می پذیرد؛( خدا به آنچه انجام می دهند بیناست.

 ۖ لِلَِّه  يُن  الدِّ َويَُكوَن  ِفتَْنٌة  تَُكوَن  اَل  َحتَّٰى  »َوقَاتِلُوُهْم 

فَِإِن انتََهْوا فاََل ُعْدَواَن إاِلَّ َعَى الظَّالِِمَن« ]2:193[

و با آن ها پیکار کنید! تا فتنه )و بت پرستی، و سلب 

مخصوص  دین،  و  مناند؛  باقی  مردم،(  از  آزادی 

خدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست 

برداشتند، )مزاحم آن ها نشوید! زیرا( تعّدی جز بر 

ستمکاران روا نیست.

بعد از خروج قوت های اشغالگر صلیبی 

دیگر جنگ در افغانستان چه مفهوم دارد؟

نویسنده: فیضانی
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ملت افغانستان ملت دین دوست و مجاهد پرورند و 

هرازگاهی به دین و کشورشان تجاوز و دست درازی 

صورت بگیرد، قاطعانه به دفاع می پردازند. 

افغانستان  به  وقت  شوری  رسخ  قشون  که  زمانی 

رهربان  امر  تحت  افغان  ملت  متام  آورد  یورش 

و  پرداخنت  کشورشان  از  دفاع  و  مبارزه  به  جهادی 

می داد  تقویت  بیشرت  را  مبارزه شان  روحیه  آنچه 

اعتامد به رهربان جهادی شان بود زیرا آوردن امنیت 

و آسایش را بعد از پیروزی آرزو و امید داشتند.

دیری نگذشت که این ملت با قربانی های جان سوز 

به  عزیزشان  خون  جویبارهای  شدن  روان  با  و 

به  تیشه  نرتس  رهربان خدا  این  اما  رسیدن  پیروزی 

را  ملت  امیدهای  همه  و  زدن  قربانی هایشان  ریشه 

زیر خاک دفن کردن. 

جنگ داخلی احزاب یک طرف که آوردن آمریکایی ها 

این  برزخامن  دیگر  منک  رهربان،  همین  توسط 

نام اشغالگر  به  ملت شد. دیروز علیه قشون رسخ 

رشیک  نام  به  آمریکایی ها  با  امروز  و  می جنگیدن 

اسرتاتژیک و حامی مالی و نظامی، دوشادوش در 

یک میز دفرتی کار می کنند. دیروز با قبا، دستار و 

ریش نعره جهاد به رس می دادند و به هزاران فرزندان 

این مرزوبوم را به خاک و خون کشاندن اما امروز 

با نکتایی و شلوار به فرزندان خودشان نعره مدرن 

شدن به رس می دهند. 

مرشوعیتشان  و  جایگاه  عملکردشان  این  با  این ها 

را نزد ملت ازدست داده اند و به وضوح دیده شد که 

منی شوند.  ایستاد  صف  یک  در  همراهشان  ملت 

به  ا  ا  ا  مجاهدین  شدید  حمالت  قبل  روز  چند 

و چندین  مزار رشیف شدت گرفت  ولسوالی های 

از  یکی  که  نور  عطامحمد  شد،  فتح  آن  ولسوالی 

مقاومت  نعره  هرچه  بود  جهادی  رهربان  همین 

بلند کرد کسی به صدایش گوش  فرا نداد، مارشال 

دوستم که جنگ را به مرت و بلست در زمان اقتدارش 

ا  ا  ا  مجاهدین  پیرشوی های  با  امروز  می خرید 

پا  خودش  و  درآمد  ترصف  به  مهامنخانه اش  حتی 

به فرار به طرف کشور ترکیه گذاشت و در آن طرف 

پیرشوی های  هرات  داخل شهر  در  ا  ا  ا  مجاهدین 

چشم گیری داشنت، تورن اسامعیل خان که یکی از 

اشخاص جهادی بانفوذ بود، دست به سالح برده و 

مردم را دعوت به مقاومت کرد اما کسی نیست که 

در کنارش ایستاد شود و یک پی دیگر مناطق شهر 

هرات و ولسوالی های آن فتح می شود. 

دیگر  ملت  که  می رساند  قرائن  و  شواهد  این همه 

هیچ گاه  بعد  این  از  و  نیستند  قالبی  رهربان  این  با 

ملت،  این ها خون  زیرا  را منی خورند  این ها  فریب 

مال ملت و ناموس ملت را به بهایی منافع شخصی 

خود و فرزندانشان فروخنت و به رسنوشت هزارها 

شهید و یتیم معامله کردن. 

و  واقعی  فرزندان  کنار  در  رنجیده  ملت  این  اینک 

سلحشور خود )ا ا ا( هستند زیرا برایشان تجربه شده 

است که در سخت ترین رشایط که نه مال و نه جان 

به  این ها  بودن،  امن  در  این ملت  ناموس  نه هم  و 

جان فشانی ها و قربانی های جان سوزشان امنیت و 

آسایش را برایشان هدیه دادند و اینک در یک طرف 

حاکم  را  آسایش  و  رفاه  امنیت،  حاکمیتشان  زیر 

امیران  فرزند  و  امیران  دیگر  طرف  در  و  ساخته اند 

دوشادوش ملت خود به دفاع و مبارزه می پردازند. 

این  فرزندان  مانند  امیراملؤمنین  هامن گونه که پرس 

از  یکی  پرس  زد  استشهادی  حمله  به  دست  ملت، 

اعضای تیم مذاکراتی که مولوی محمد نبی عمری 

نام دارد نیز در خط اول نربد در والیت خوست جام 

شهادت را نوشید. این یعنی قربانی هم از سنگر و 

هم از دفرت زیرا هدف و مقصود یکی و خون ملت 

و رهرب هم یکی.

جایگاه فعلی رهبران 
سیاسی و جهادی نزد ملت

استاد حممد
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آخرین عساکر دشمن و در رأس آن ها قوای آمریکایی 

این  در  هستند.  عزیز  افغانستان  از  در حال خروج 

رشایط که مصادف شده با پیرشوی های مجاهدین 

امارت اسالمی و استقبال مردمی از آنان در ساحات 

مختلفی  نکات  تحلیلگران  مختلف،  والیات  و 

را  بسیاری  تعجب  که  نکته ای  می دارند.  بیان  را 

برانگیخته، حضور پررنگ مجاهدین غیر پشتون در 

به راستی  است.  افغانستان  اسالمی  امارت  صفوف 

چرا گروهی که هسته های اولیه آن در والیات پشتون  

نشین قرار دارد و در اثر تبلیغات بدخواهان و دشمنان 

بسیاری گامن برده اند امارت اسالمی مساوی است 

قیادت  مختلف  سطوح  در  اکنون  پشتون ها،  با 

سیاسی و قومندانی و... نیروهای غیر پشتون دارد؟

کارشناسان  منظر  از  درست  پاسخ  به  رسیدن  برای 

کشورهای  در  می شود.  عرض  نکاتی  سیاسی 

گوناگونی  سیاسی  احزاب  و  گروه های  مختلف 

برای رسیدن به کرسی قدرت تالش دارند. هریک از 

این احزاب یک بردو اساس آرای مردم کشورهایشان 

ایدئولوژیک 2.  بنیادهای  بر  را جلب می کنند؛ 1. 

در  ایدئولوژیک  وابستگان  اجتامعی.  بدنه  از  رأی 

وفادار  متبوعشان  حزب  به  حالت  و  صورت  هر 

بر  و  نیست  این طور  اجتامعی  بدنه  اما  می مانند، 

اساس نفع و رضرش تصمیم می گیرد.

ریاست جمهوری  انتخابات  در  مثال،  به عنوان 

درصد  که حدود ۷۰  است  مشخص  تقریباً  آمریکا 

رأی دهندگان به کاندیدای کدام حزب رأی خواهند 

جنوبی،  یقه سفید،  کارگر  یک  مثال  به عنوان  داد. 

پروتستان، سفیدپوست ساکن حومه شهر و دارای 

خانواده، به جمهوری خواهان رأی می دهد؛ چراکه 

ویژگی های  متامی  غالباً  جمهوری خواه  یک 

دانشگاهیان،  مقابل  در  دارد.  را  گروه های ذکرشده 

التین تبارها، سیاه پوستان، اقلیت های نژادی و افراد 

بدون تعلقات مذهبی به سوی پایگاه لیربال ها یعنی 

حزب دموکرات متایل واضح تری دارند. بااین حال، 

تعیین کننده  دموکرات  هواداران  نه  آمریکا،  در 

جمهوری خواه.  هواداران  نه  و  هستند  انتخابات 

برابر، تالش  تقریباً  نسبت  به  توجه  با  هر دو حزب 

می کنند تا آرای مستقلین یعنی کسانی که تا آخرین 

انتخابات مردد هستند که به کدام کاندیدا  روزهای 

 15 حدود  افراد  این  کنند.  کسب  را  بدهند  رأی 

ضعیفی  حزبی  تعلقات  که  هستند  مردم  از  درصد 

دارند، ولی تعیین کننده نتیجه انتخابات هستند.

اسالمی  تحریک  که  پذیرفت  را  واقعیت  این  باید 

طالبان در افغانستان از والیات جنوبی رس برآورده 

و بیشرت مردم همین والیات »بدنه ایدئولوژیک« آن 

هستند و به علت ذات فساد ستیزش، خیلی زود به 

دیگر والیات در دوران حکومت داری خود رسیده 

این  پشتون  غیر  اعضای  تعداد  زمان  آن  در  است. 

تحریک که پایه گذار »امارت اسالمی« شد، به مراتب 

کمرت از اکنون بود؛ اما حاال وضعیت فرق می کند؛ 

نیروها و عساکر جهت مقابل روبه روز دچار تزلزل 

داشنت  با  اسالمی  امارت  اما  می شوند،  ریزش  و 

مختلف  قومی  گروه های  و  والیات  از  نیروهایی 

دست باال را دارد. به عنوان منونه، حال الزم نیست 

و  بادغیس  و  فاریاب  در  هلمندی  قومندان  یک 

بدخشان و... مجاهدین را رهربی کند. مجاهدین 

تحت  خودشان  ولسوالی،  چه بسا  و  والیت  هر 

لوای امارت اسالمی و با فرمان گیری و فرمانربی از 

رهربیت امارت امور خود را پیش می برند. همراهی و 

همکاری جانانه مردم والیات غربی و شاملی یعنی 

اجتامعی  »بدنه  هامن  جذب  در  امارت  موفقیت 

بالقوه« و مردد که پیروزی نهایی را برای مجاهدین 

در عامل اسباب رقم خواهد زد، ان شاءالله. به همین 

من  اظهر  اسالمی  امارت  پیروزی  و  موفقیت  دلیل 

کسی  لجوج  و  متعصب  افراد  جز  و  الشمس شده 

منی تواند منکر آن باشد.

چراطالبانراموفقمیدانم؟
رفیع اهلل رفیع
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در عجبم از اینکه بعضی از خربهایی که از شبکه های 

بی بی سی،  چون:  مشهوری  و  معروف  خربی 

العربیه، رادیو آزادی و غیره نرش می شود، یک درصد 

خرب هم راست نیست! درحالی که این خربگزاری ها 

در جهان کنونی از خود نام و نشانی دارند!

به خصوص خربها و شایعاتی که از جانب ادارٔه کابل 

این  به خورد  بعدش  و  می شود  داده  ترتیب  و  تهیه 

خربگزاری ها می دهند و آن ها نیز بدون تحقیقی، آن 

را رسانه ای می کنند و به نرش می رسانند؛ دریغا که 

بعد از یک روز، جعل بودن آن خرب ثابت می شود!

و  گذاشته اند  رسانه  رکاب  در  پا  که  کسانی  همٔه 

می خواهند تا ادای امانت کنند باید هیچ گاه مغلوب 

باید خربها  آن ها  نشوند.  درگیر  دسایس طرف های 

اینکه از مصادر دولتی  نه  از نزدیک دنبال کنند؛  را 

تحویل بگیرند و یا از منابع متعلق به آن ها کپی کنند!

به طور مثال، چند خرب را برایتان نقل می کنم:

چندی پیش در تاریخ ۳/۱۱/۱۴۴۲ هجری قمری 

فرهنگی  کمیسیون  به  منسوب  جعلی،  »برگه ای 

امارت اسالمی« در فضاهای مجازی نرش شد و در آن 

از نکاح اجباری دخرتان به مجاهدان سخن به میان 

آورده بود و گویا اینکه امارت اسالمی چنین تصمیمی 

است. دانسته  الزمی  دخرتان،  و  زنان  بر  اجباراً  را 

که  کرد  پیدا  آب وتاب  چنان  رسانه ها  در  خرب  این 

اسالمی  امارت  مجاهدان  به  را  مردم  عموم  اذهان 

و  نداشت  حقیقتی  هیچ  اما  منود؛  منحرف  و  کژ 

فقط تبلیغاتی منفی و طرح ریزی شده از جانب ادارٔه 

کابل، در قالب »پیامی فتوشاپ شده« با نام ونشان 

امارت اسالمی بود.

یا اینکه چندی قبل مجاهدان امارت اسالمی توانستند 

منطقٔه اسرتاتژیک و مهم سپین بولدک را فتح بکنند. 

را  مهم  مرکز  این  نتوانست  بعدازاینکه  کابل  ادارٔه 

را  بولدک«  در  »کشتار عمومی  بگیرد، طرح  واپس 

از طرف مجاهدان امارت اسالمی به خورد رسانه ها 

داد و فضای خربها را به سوی این خرب سوق داد؛ 

و  خشن  چهره ای  اسالمی  امارت  مجاهدان  از  تا 

انتقام جویانه نشان بدهد و خربگزاری ها نیز هامنند 

قرار  خربهای خود  همٔه  را رستیرت  خرب  این  سابق، 

دادند و با اطالعاتی نادرست از طرف دستگاه های 

استخباراتی ادارٔه کابل، آن را مورد تائید قرار دادند.

چنین   ۲۰۲۱ ژوئیه   ۲۳ تاریخ  در  بی بی سی  مثالً 

 ۱۰۰ طالبان  افغانستان:  »دولت  گذاشت:  تیرتی 

کشته اند؛  قندهار  بولدک  اسپین  در  را  غیرنظامی 

خربگزاری  است«.  حکومت  تبلیغ  طالبان: 

این  زیر  در  تیرت،  این  گذاشنت  بر  اضافه  بی بی سی 

خرب، چنین تفصیالتی را جای داد: »وزارت داخله/ 

کشور افغانستان ادعا کرده که طالبان پس از ترصف 

جنوب  در  قندهار،  والیت  بولدک  اسپین  شهرک 

کشور، در حدود ۴۰۰ غیرنظامی را از خانه هایشان 

بیرون کرده و بیش از ۱۰۰ تن از آن ها را کشته اند. 

به گفته این وزارت بیشرت کشته شدگان متعلق به قوم 

»اچکزی« بوده اند«.

بی بی سی در این خرب عالوه بر نرش دروغ پردازی های 

استخبارات ادارٔه کابل، به  فتنه انگیزی در میان اقوام 

نیز دامن زده است. اینکه نام قوم اچکزی را در این 

شایعه، رصاحتاً و برجسته ذکر کرده است، این خود 

دامن زدن به جنگ های قومی و فی مابین است و این 

امری مذموم است که به اصول رسانه ها منی خورد!

با تیرت کردن:  نیز  همچنان سایت خربی دویچه وله 

دموکراسی، 
رسانه ها و نشر 

شایعات!
حممد داوود مهاجر



سال هشتم - شماره پنجم - ذی القعده و ذی الحجه 1442هـ ق

29

»طالبان در سپین بولدک، انتقام جویانه، غیرنظامیان 

را کشته اند« به نقل از کمیسیون حقوق برش )!( این 

ادعای کاذب را نرش دادند و به دروغ، چنین سخن 

گزافی را زیر آن خرب برجسته کردند: »این کمیسیون 

می افزاید که تاکنون هویت ۴۰ تن از کشته شدگان 

شناسایی شده است«)!(.

کردن  تیرت  با  نیز  العربیه/فارسی  خربگزاری 

جانب  از  شایعه،  این  زیر  مشابه،  اصطالحاتی 

حقوق  »کمیسیون  افزود:  برش  حقوق  کمیسیون 

مستندسازی  برای  خویش  بررسی های  طی  برش، 

منابع  معلومات  از  استفاده  کنار  در  موضوع،  این 

و  قربانیان  خانواده های  از  شامری  با  )؟!(،  معترب 

شاهدان عینی در ولسوالی اسپین بولدک مصاحبه 

کرده است«)!(.

و هامنند این خربگزاری های مشهور جهان، تعداد 

بدون  پرداختند و  افرتا  این  به نرش  نیز  دیگر  زیادی 

توجه به راست و دروغ آن، به کمیسیون هایی که زیر 

کردند.  اکتفا  می کنند  بازی  نقش  کابل  ادارٔه  فشار 

از  را  مهم  امر  این  و  بیایند  خود  که  نکردند  آن ها 

نزدیک تحلیل، بررسی و کندوکاوی کنند؛ لذا مورد 

اتهام واقع شدند.

پس از متشنج شدن فضا با چنین شایعاتی، ذبیح الله 

مجاهد سخنگوی امارت اسالمی از متامی رسانه ها 

شکایت کردند که چرا حقایق را وارونه نشان می دهند 

پا می کنند. سخنگوی  را زیر  و حق رسانه ای خود 

امارت اسالمی از متامی رسانه ها خواستند تا برای 

با  و  کنند  سفر  سپین بولدک  به  خرب  این  تحقیق 

ضامنت کامل از جانب امارت اسالمی، از نزدیک 

همه چیز را دنبال کنند.

بر اساس همین بیانٔه امارت اسالمی چهار خربنگار 

بولدک  به سپین  مجاهدان  مناطق تحت ترصف  به 

رفتند و تحقیقات خود را در زمینه شایعات کشتارهای 

انتقام جویانه ادامه دادند؛ اما بعد از بازگشت، زمانی 

ادارٔه کابل  نیروهای  به قندهار رسیدند از سوی  که 

گرفتار و حبس شدند؛ تا نتوانند حقایق را نرش کنند. 

چنانچه سخنگوی امارات اسالمی با محکوم کردن 

بیانیه ای  در  کابل،  ادارٔه  فریبکارانٔه  سیاست  این 

به  اسالمی  امارت  سوی  از  هرگاه  »اما  فرمودند: 

بیایید،  ما  مناطق  به  که  شد  داده  دعوت  رسانه ها 

حقائق را ببینید و سپس نرش کنید، ادارٔه کابل چون 

به تهدید و  ندارد، باملقابل  تاب نرش واقعیت ها را 

گرفتاری خربنگاران پرداخت.

در همین سلسله، چهار تن خربنگاران در قندهار که 

می  خواستند گزارشی از سپین بولدک قندهار داشته 

باشند و حقایق را به مردم برسانند، پس از برگشت از 

سپین بولدک، از سوی ادارٔه کابل گرفتار و بندی شدند.

به نام  که  امروزی  حکومت های  حقیقت  در 

شعارهای  با  و  می آیند  کار  رس  »دموکراسی« 

»آزادی بیان، حقوق برش و حقوق زنان« طبل ها را 

این شعارهایشان فقط جهت دست یابی  می کوبند، 

در  آزادی  هیچ گونه  و  است  چوکی  و  حکومت  به 

کوچک ترین  رعایت  و  ندارد  وجود  آنان  حکومت 

حقوق انسان ها رعایت منی شود و برعکس کشنت 

انسان ها برای آنان مانند آب خوردن است. از زنان 

فقط به عنوان یک بازیچه برای جذب طیفی از مردم، 

حکومت رانی و شهوت رانی خود استفاده می کنند.

از  غیر  است،  دموکراسی  مدعی  که  کابل  ادارٔه 

بنای  و  ندارد  رویکردی  دیگر  اما  دروغ پردازی 

حکومتش بر شایعه پراکنی و افرتاست.

و  دموکراسی  استقالل،  مدعی  که  رسانه هایی 

نرش  با  و  نبوده  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  آزادی اند 

اباطیل و اکاذیب دست به گریبان اند!

است؛  »رساندن«  معنای  به  رسانه   حقیقت،  در  اما 

رساندِن حرف ها، پیام ها، دیدگاه ها و واقعیت ها به 

دیگران. ابزاری است که برای انتقال حقایق در میان 

جامعه و باخربکردن آنان از واقعیت های موجود در 

هر نقطه ای، کاربرد دارد.

این ابزار و مسئوالن مربوط به آن اگر نتوانند حقایق را 

بیان کنند و یا مجبور شوند تا به جای حقایق، شایعات 

بیرون  حقیقتش  از  رسانه  پس  برسانند،  مردم  به  را 

می شود و به یک ابزار دیگری تبدیل می شود؛ ابزاری 

سیاسی برای رساندن اهداف یک شخص، یک حزب 

و یا یک حکومت؛ نه ابزاری برای رساندن حقایق.

پروبال  زیر  افغانستان  در  که  رسانه هایی  امروزه 

بسیاری  و  می شوند  تاوباال  ارگ نشینان  دموکراسِی 

از رسانه های جهانی، مِنش و روش آن ها بر سیاست 

اربابان آن هاست؛ نه رساندن واقعیت ها به مردم که 

جای بسی تأسف دارد!
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که  می بینیم  بیفکنیم،  گذشته  به  نیم نگاهی  وقتی 

هرازگاهی بعضی از ملت های حریص، قدرت طلب 

و مغرور دست به اشغال کشورهای ضعیف زده و 

رسزمین ملت ضعیف را مستعمره خویش قرار داده 

است.

نکرده،  پیدا  دوام  همیشه  برای  هیچ گاه  اشغال  اما   

و  آزادگان  عده ای  مقاومت  با  مدتی  از  بعد  بلکه 

ملت  درنهایت  شده،  روبرو  مظلوم  ملت  آن  غیور 

قرار  بر  فرار  و  شکست خورده  اشغالگر  و  مغرور 

ترجیح داده، مجبور به دست برداری از اشغال شده، 

جانی  و  مالی  خسارات،  و  تلفات  شدن  متقبل  با 

باکامل ذلت و خواری به کشور خود بازگشته اند.

اشغال  که  است  انکارناپذیر  حقیقت  این  اما 

خالی  وجودش  مدت  چند  این  در  استعامر  و 

مزدور  اشخاص  باالی  بلکه  است،  نبوده  تأثیرات 

و  است  داشته  را  خود  مستقیم  تأثیر  جیره خوار  و 

و  آسایش  اشغال  باد سوزناک  هم  را  دیگر  عده ای 

امان را از زندگی اش ربوده است.

 در کل باالی فرهنگ کشور تأثیرات خود را داشته 

است.

این رسزمین  افغانستان،  الهی  امتحانات  و  قضا  از 

بارها شکار اشغال  تاریخ  شیران و دلیران در طول 

شده است و از دام هریکی بعد از سال ها مقاومت 

و جهاد با دادن قربانی های جانی و مالی، کشیدن 

بسی رنج ها و آالم بیرون شده است.

از سوی  پرور،  دلیر  دیار  این  که  اواخر  این  در  اما 

آمریکا و متحدانش اشغال شد، ازآنجاکه این ملت 

را  اشغال  با  سازش  طبیعت  بیگانه ستیز،  و  غیور 

نداشت، بار دیگر جهاد و مقاومت را آغاز منودند.

و  بزرگ ترین  پرداخنت  از  بعد  اشغالگران  باالخره 

الهی  مرحمت  و  فضل  به  اشغالشان،  تاوان  بیشرت 

عاید  دیگران  ننگین  تاریخ  تکرار  و  شکست  جز 

حالشان نشد.

متکرب،  مغرور،  ابرقدرت  که  می بینیم  اکنون  و 

مستکرب، مستبد و ظامل با دنیای از ذلت و خواری 

شکست را پذیرفته در حال فرار و ترک این دیار است.

جلب  خود  به  را  انسان  توجه  که  اصلی  نکته  اما 

می کند، این است که این اشغال نیز از تأثیر خالی 

و عاری نبوده و نیست: در سطح فرهنگ، عادات، 

خوی و خصلت...

با متام  این بیست سال اشغالگران و غالمانش  در 

تا  منودند؛  تالش  داشته اش  دست  رسانه  و  توان 

افکار و اذهان مردم را تغییر دهند، درنهایت موفق 

هم شدند.

 اکنون که نزدیک است گلیم خاردار اشغال برچیده 

شود، ما شاهد پیامدهای منفی این تبلیغات شوم، 

شاید زیر این سیمای سنتی، 

نرم ترین قلب دنیا نهفته باشد

خالد خوارزمی
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رسانه های اشغال  و اشغالگران هستیم.

حتی برای عده ای کم خرد، فریب خورده و متأثر از 

غرب و اشغال، فرهنگ اصیل اسالمی و افغانی به 

یک فرهنگ بد و خشن تلقی شده است.

وحشت  لباس  به  افغانی  اسالمی  لباس  حتی 

تبدیل شده است.

به سیامی دهشت  افغانی  و  اسالمی  حتی سیامی 

تبدیل شده است.

و  ترور  از  نشانه ای  نبوی  ریش  و  محاسن  حتی 

بربریت تلقی منوده اند.

آن ها چه دانند شاید زیر این سیامهای سنتی نرم ترین 

قلب های دنیا جای گرفته باشد یقیناً که چنین است.

نبوی  ریش  و  محاسن  دارای  که  شخصی  شاید 

انسانی  اخالق  برترین  و  بهرتین  صاحب  هستند 

باشد یقیناً که چنین است.

برعکس،

رسمی  لباس  را  کت وشلوار  خودباخته،  عده  این   

عزت تلقی منوده اند.

بلند  و  عظمت  از  نشانه ای  را  پتلون  و  تای  نیک 

مایه گی تلقی منوده اند.

جهان غرب را قبله آمال خویش قرار داده اند.

درواقع برای آن ها تنها و تنها واردات غرب پذیرفتنی 

است و جز آن را خس خاش می دانند.

تشخیص  غرب  عینک  از  را  بد  و  خوب  معیار 

می دهند.

عزت و رسبلندی را تنها در رضایت و ارادت جهان 

غرب می دانند.

آه از دست اشغال!

بصارت  از  باور،  بی  و  درک  بی  افراد  این  کاش 

حقیقی برخوردار می بودند.

کاش اندکی از بصیرت را نیز دارا می بودند تا حقایق 

دیده می توانستند.

متام عیار  دوزخی  جز  غرب،  جهان  این  چیست 

از دروغ، فریب، سود، ظلم،  آن چیزی غیر  که در 

وحشت، بربریت، دغا، شکم، شهوت، میگساری، 

فسق، فجور، جنگ و خونریزی چیزی دیگری دیده 

منی شود.

خالصه!

در این اهریمن نه از مهر و شفقت و رشافت خربی 

است و نه از هم اعتامد، محبت و اخالق.

این است قلمرو غرب که اهریمن در آنجا حکمروایی 

و کند و فرمان می راند.

در امپراتوری این اهریمن شیطانی، افراد برش دیگر 

و  معنوی  شئون  در  را  واقعی  مقام  و  قدرت  هیچ 

آسامنی را به رسمیت منی شناسند.

زیردست  باالی،  زیردست  اهریمن  این  سیطره  در 

قضاوت می کند.

و جهالت است که باالی حکمت حکومت می کند، 

خطاست که از حقیقت سبقت گرفته است.

چه خوش گفته شاعر دردمند جهان اسالم، عالمه 

اقبال الهوری:

رشق را از خود برد تقلید غرب

باید این اقوام را تنقید غرب

قوت مغرب نه از چنگ و رباب

نی زرقص دخرتان بی حجاب

نی ز سحر ساحران الله روست

نی زعریان ساق ونی از قطع موست

محکمی او را نه از ال دینی است

نی فروغش از خط ال تینی است

حکمت از قطع وبرید و جامه نیست

مانع علم و هرن عاممه نیست

علم و فن را ای جوان شوخ وشنگ

مغز می باید نه ملبوس فرنگ

گر کسی شب ها خورد دود چراغ

گیرد از علم و فن و حکمت رساغ
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سلسله فتوحات ماه های اخیر از دستاوردهای بزرگ 

به حساب  اسالمی  امارت  دالورمردان  بی نظیر  و 

می آید و باالتر از آن، اخالق حسنه و رفتار اسالمی 

آن ها  داشت جرائم  نظر  در  بدون  با ارسای جنگی 

صفات  از  و  دستاوردها  بزرگ ترین  از  خود  این 

عظیم و واالیشان محسوب می شود.

رسبازان  که  هست  جاری  حالی  در  فتوحات  این 

امارت اسالمی روزبه روز سیطره شان را از روستاها 

به ولسوالی ها و سپس به والیت ها گسرتده می کنند، 

مردم را از رش ظلم و جور اربکی ها، رسبازان اجیر 

و  دست نشاندگان  وجود  براثر  موجود  فساد  از  و 

و  می سازند  رها  اجیر  نظام  حکومتی  منصوبان 

بکار  را  صالحیت  صاحب  و  منصف  عادل  افراد 

می گیرند.

و  فتنه  که  زمانی  دقیقاً  جهاد،  این  رشوع  بدو  از 

اوج خود رسیده  به  درگیری های قومی و طایفه ای 

امیراملؤمنین  پاک؛  مکتب  این  بزرگ  و  استاد  بود 

مال عمر مجاهد رحمه الله بپا خواست تا علیه ظلم، 

قیام  می کرد  بیداد  زمان  آن  در  که  فتنه  و  تبعیض 

کافی  به اندازه  زمان  آن  افغان  ملت  کند،  مسلحانه 

زخم دیده بودند اما افرادی با ملوک الطوایفی کردن 

نوایی  و  نان  به  هرکدامشان  خواستند  حکومت، 

برسند.

فتنه  رفنت  بین  از  خاطر  به  که  مبارک  تحریک  این 

خواست  بپا  جور  و  ظلم  و  مختلف  قدرت های  و 

اصول  این  اساس  بر  که  هست  سال  سال های 

از  اندی  سال  و  بیست  از  بیش  می کند .  پیرشفت 

می گذرد،  مبارک  فکری  مکتب  این  تأسیس  زمان 

گرچه ما امروز؛ که سیطره امارت اسالمی گسرتده تر 

را  رحمه الله  مالعمر  امیرمان  خود  میان  می شود، 

اما  شتافت،  خود  پروردگار  به سوی  او  نداریم، 

بغل  در  غم  زانوی  او  از  بعد  مکتبش  شاگردان 

زیرا  ننشستند،  ساکت  و  نشدند  افرسده  نگرفتند، 

آن ها شاگردان مکتب عمری بودند، مکتب عمری 

مکتبی است که به تک تک شاگردانش عدل و داد 

و مردانگی و شهامت و شجاعت و استقامت را در 

درس  روزها  بدترین  و  مشکالت  سخت ترین  برابر 

داده است.

محمدعمر  مال  مکتب  شاگردان  دالور؛  مجاهدین 

الهی  نرصت  و  وعده  به  یقین  ایشان  از  رحمه الله 

شارگدان مکتب رمدانگی

ابویحیی بلوچی
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آن  رحمه الله  مالعمر  املومنین  امیر  گرفتند،  یاد  را 

روزها، زمانی که دشمن به کل کشور سیطره داشت 

و  می دهد  وعده  شکست  به  را  ما  بوش  فرمودند: 

وعده  کدام  ببینیم  پس  نرصت،  به  پروردگارمان 

عملی خواهد شد.

جای  و  نیست  ما  میان   در  فقیدمان  امیر  که  امروز 

خوشحالی ها  و  فتوحات  این  البه الی  در  ایشان 

خالی هست، جهانیان و خصوصاً ملت افغان باید 

فرزندان  اسالمی  امارت  رسبازان  که  بدانند  خوب 

رحمه الله  عمر  مال  مکتب  شاگردان  و  وطن  این 

اساس  بر  و  تربیت شده اند  او  مکتب  در  هستند، 

هامن صفات واالیی که استاد آن مکتب داشت و 

طبق خط و مشی ایشان پیش خواهند رفت.

دّر  دو  صالحیت  و  دلسوزی  افغان!  عزیز  ملت 

افراد  بدنه و وجود  گران بها و دو رسمایه عظیم در 

مکتب  شاگردان  است،  حکومت  یک  منصوبین  و 

مردانگی افرادی هستند که صالحیت خود را در طی 

نشان  بود  و مشکل  بیست سال که رسارس سختی 

دادند، آن ها مناطق تحت سیطره خود را به بهرتین 

باوجود کمبود  اداره کرده و می کنند،  شکل ممکن 

می دهند،  ارائه  را  خدمات  بهرتین  بازهم   امکانات 

دلسوزی دارند، امنیت و رفاه و آسایش را برای شام 

ملتشان به ارمغان خواهند آورد.

عمر  مال  مکتب  شاگردان  ما  وطن!  این  فرزندان 

رحمه الله هستیم، شاگرد هامن استادی که به خاطر 

زد  ظلم  علیه  قیام  به  دست  ملتش  برای  دلسوزی 

مردانگی  مکتب  شاگردان  ما  بود،  ملتش  دلسوز 

نشان  جنگی  ارسای  با  رفتارمان  در  را  این  هستیم 

دادیم، به دنبال آرامش و امنیت برای شام هستیم و 

هرگز فکر انتقام را در رس منی پرورانیم، در آغوش 

بتوانیم کشوری  به هم  با دست به دست  تا  بیایید  ما 

آباد و خالی از هر بیگانه را بسازیم.

یکی  از رمزهای پیروزی، استقامت و ثبات امارت 

زمان  چنین  در  که  است  این  )طالبان(  اسالمی 

نیکوکار  و  صالح  بندگان  چنان  سوی  از  فنت،  پر 

به وجود آمده است که در عرص کنونی  پروردگار 

بسیار به ندرت می توان منونه های آن ها را پیدا کرد.

بخش اعظم این تحریک را طلبا و علامی مدارس 

دینی تشکیل می دادند. این خود داللت می کند که 

مردم متدین، پاک و خداترس در این تحریک گرد 

هم آمده بودند.

مجتهد بزرگ اسالم امام مالک_رحمه الله- در مورد 

طلبا علوم دینی می فرماید اگر در بین طلبای قرآن 

و حدیث اولیاءالله نباشد، روشن است که در روی 

زمین اولیاءالله نیستند.

اسالمی  امارت  در  گمنام  شخصیت های  بسیار 

)طالبان( گذشته اند و هنوز هم هستند که با توجه 

خواند،  اولیاءالله  را  آن ها  می توان  اعاملشان  به 

و  جهاد  در  را  روزها  که  رب العاملین  دوستان  آن 

خدمت بی ریای دین سپری می کنند و شب هنگام 

در بارگاه خداوندی سجده کنان می افتند.

آن ها اگر از یکسو منونه های علم، تقوی، دیانت و 

اخالص اند از سوی دیگر مثال های ایثار، شجاعت 

و جرئت اند.

حافظ غالم الله)فاتح( حفظه الله یکی از مسئولین 

گروه  هر  در  می فرماید  اسالمی)طالبان(  امارت 

خود  هدف  بر  گروه  آن  نباشد  علام  مسلامنان 

منی رسد.

 و مجاهدین امارت اسالمی)طالبان( با علام کرام 

محبت خاصی دارند با مشوره علامی کرام کارها 

خود را به پیش می برند و در اوقات فارغ در مجالس 

علام رشکت می کنند.

این است کلید پیروزی امارت اسالمی )طالبان(

کلید پیروزی امارت اسالمی 
)طالبان( چیست؟

عبداهلل جماهد
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فتوحات و انکشافات روزهای اخیر که طلوع آفتاب 

پیروزی را بر کهکشان غم انگیز کشور ما مژده می دهد 

امارت  از مجاهدین  را می رساید  مبین  فتح  نوید  و 

ملت  و  دانشمندان  علام،  دوستداران،  اسالمی، 

گرامی می طلبد تا با نگاه بسیار عمیق و دوراندیشی 

به  رسیدن  مسیر  در  استوار تری  گام های  مخلصانه 

پیشنهاد  و  طرح  هر  بردارند،  خود  واالی  اهداف 

و  تحقیق  مورد  عمیق تری  ژرف نگری  با  را  دشمن 

منافع و ارضار  از تشخیص  بعد  داده،  قرار  بررسی 

آن با سینه پرحوصله اقدام به پذیرفنت یا رد آن بکنند.

درحالی که امید پیروزی به یقین پیروزی تبدیل می شود 

سنگینی مدیریت نظام و حفظ دستاورد های جهاد و 

مقاومت نه تنها برای ملت مسلامن افغانستان، بلکه 

برای متام کشورها و حرکت های اسالمی رضورت 

مربم، بسیار مهم و نیاز تاریخی است.

درواقع اگر ارزش و حیثیت پیروزی خود را ندانیم 

خیلی دور نیست که از نعمت زیبای آزادی محروم 

مبانیم و دوباره در لجن زار اشغال فکری، فرهنگی، 

اقتصادی و ... غوطه ور گردیم.

به سوی  دشمنان  و  دوستان  چشم های  شک  بدون 

عملکرد مجاهدین و حکام اسالمی این خطه زمین 

موفقیت های  به  امید  با  دوستان  است،  دوخته شده 

از  و  می سنجند  را  خود  حرکت های  طالبان، 

نیرو  مجاهدین  مزید  پیرشوی های  و  موفقیت ها 

می گیرند و در عین زمان با ترس و واهمه از تبلیغات 

کفری، حیله های خطرناک و هزاران نیرنگ امروزی 

امارت  و مسئولین  مدیریت مجاهدین  نحوه  منتظر 

اسالمی بر جامعه؛ و گذشنت از این وادی خطرناک 

که یقیناً سخت تر از نربد رودررو می باشد، هستند.

در این رشایط دشوار و حاالت بسیار پیچیده نیاز به 

تدبیر و تغییر بنیادین احساس می شود تا بتوانیم به 

متام نیازهای ملت مسلامن خود پاسخ بدهیم.

هر مسلامنی که محبت راستیِن حاکمیت حکومت 

اسالمی را در قلب دارد باید جهت رسیدن به هدف 

خود، هرچه در توان دارد در راه تعمیل دین انجام 

مسلامن  ملت  قلب  آوردن  دست  به  برای  و  دهد 

نوع  هیچ  جهان  مسلامن  قلب های  و  افغانستان 

عواطف  و  احساسات  به جای  ننامید،  کوتاهی 

تا نشود که  برشی از حکمت و بصیرت کار بگیرد 

مصالح اسالم عزیز قربانی مصالح شخصی گردد.

و  انسجام  افزایی،  حوصله  گذشت،  روز  امروز 

فرشدن دست ملت افغانستان می باشد.

رهربی  می توانند  علام  اینکه  تثبیت  فرصت  امروز 

باشند،  داشته  جامعه  در  را  مفیدی  و  خردمندانه 

است.

امروز روزیست که زخم های ۴۰ ساله را باید مداوا 

مناییم.

امروز روزیست که آرزوی شهدا را باید برآورده سازیم.

امروز روز تحول از مرد میدان به مرد تدبیر و تغییر؛ 

و از مرِد تنها جهاد مسلحانه به مرد جهاد سازندگی 

و مرِد به رفاه رساندن ملت عزیز افغانستان است.

وظیفه ما خیلی سنگین و دشوارتر از چیزی است 

که فکر می کنیم. در هر قدم با یک بن بست عجیبی 

به  آن،  از  برون رفت  جهت  که  می شویم  روبه رو 

پیدا  نیاز  افکار جامعه  دوراندیشی و مطالعه عمیق 

می شود.

برجسته  چهره های  به عنوان  که  ببندیم  عهد  بیایید 

انقالب معنوی و ظاهری کشور  تغییر، در  تدبیر و 

به مقصد  تا هر چه زودتر  باشیم  سهم فعال داشته 

برسیم.

با تشکر فراوان  از مجله وزین حقیقت

 نیاز به تدبیر و تغییر بنیادین
نسیم زاده
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تا  تاریخ  بدو  از  اسالمی  حرکت  و  انقالب  هر 

خویش  راه  فرا  در  تداومش  لحظات  فرجامین 

داشته. ولی  را  انواع مسائل و مشکالت و موانعی 

استواری،  و  ثبات  شعاری،  وفا  هوشیاری،  درایت 

در  که  است  انقالب  هامن  مسئولین  و  پاسداران 

و  مشکالت  این  گوناگون  گردونه های  از  عبور 

موانع، پیرشفت و جریان انقالب را از آسیب پذیری 

آن  غیر  در  کند.  جلوگیری  سقوط  یا  انحراف  و 

هرلحظه می توان انتظار مصیبتی را کشید.

بیست  در خالل  اسالمی  امارت  انقالب  الحمدلله 

سال مبارزه با کفار جهان، عمر طوالنی خود به یمن 

همت پاسداران بیدار و هوشیار راه خود را باوجود 

آستانۀ  در  و  منود  طی  مسائل  و  مشکالت  همه 

پیروزی قرار گرفت. هرچند دشمن از هیچ کوششی 

و از هیچ نوع دسیسه ای برای رسکوبی این انقالب 

باز نایستاد ولی فقط استواری و هوشیاری مسئولین 

به  دشمن  رسیدن  از  مانع  که  بوده  اسالمی  امارت 

اهداف شومشان گردید.

و  انقالب  پیروزی  با  مشکالت  و  سایل  موانع، 

در  چنانکه  آن  منی پذیرد.  پایان  دشمن  شکست 

جریان کشمکش های رویاروی و معرکه های خونین 

استقامت  و  ثبات  و  کفایت  و  درایت  دشمن  با 

لحظات  در  و  کشمکش ها  پایان  در  است،  الزمی 

پیروزی و بعدازآن هم نباید از این لزوم و رضورت 

مستقیامً  خود  سفاک  دشمن  اگرچه  پوشید،  چشم 

علم  کاری  رضبه های  واالی  همت  تحت فشار 

برداران و رسبازان دلیر اسالم عقب می نشیند ولی 

خطرناک تر  بلکه  منی گوید  ترک  را  معرکه  کامالً 

را  سنگرش  مجاهد  عقیده  و  مجاهد  علیه  قبل  از 

استحکام سیاسی می بخشد. ولی نیازمندی مجاهد 

هامهنگی  وحدت  به  حساس  لحظات  همچو  در 

است.  مربم  و  حیاتی  بیش  از  پیش  هشیاری  و 

مرصوفیت شبانه روزی سنگر داران امارت اسالمی 

در بیست سال مبارزه و مصائب فرصت اندیشیدن 

بود  کرده  سلب  را  مشکالت  مختلف  جوانب  به 

ولی دشمن سفاک که من حیث یک ستاد اهریمنی 

و  دسایس  مختلف  جوامع  میان  در  طاغوتی  و 

این  از  استفاده  با  است،  دوانده  ریشه  نیرنگ هایش 

هراس دشمنان اسالم از 
علم برداران امارت اسالمی

منصور »تالقانی«
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فرصت نهادها و زمینه هایی برای رضبه زدن به سنگر 

در  و  سنگرها  عقب  در  پیروزی  صورت  در  داران 

محیط هجرت تدارک دیده است.

در  اسالمی  انقالب  هر  رسنوشت  اسالم  تاریخ  در 

می گیرد  ارتباط  مستقیامً  بعدازآن  و  پیروزی  آستانه 

امنیت و رفع هرگونه تشنج و آشوب و  استقرار  به 

هوشیاری در قبال هر نوع دسایس و تبلیغات سوء 

تا دست دشمنان رنگارنگ اسالم که در خالل مبارزه 

و مجاهدۀ سنگر داران با نیرنگ ها و حیل مختلف 

اسالم  لباس  در  خود  زدن  جا  با  یا  و  باالستقالل 

کوتاه  تبدیل شده اند  خطر  کانون های  به  جهاد  و 

با درایت و هوشیاری و فهم سیاسی  گردد؛ و اگر 

و به مقتضای دعوت الهی اسالم را بر سائر مصالح 

اولویت بخشیده نشود، برای گشودن گره های پیش 

روی منتظر اعجاز نباید بود.

نظامی  عقب نشینی  از  کوتاهی  مدتی  اکنون که 

پی  در  اسالم  داران  سنگر  و  می گذرد  امریکا 

و  شب  قضیه  اسالمی  و  منطقی  حل  به  دستیابی 

روز تالش دارند و ازآنجاکه پیامد معقول و منطقی 

قربانی های ملت  امارت اسالمی و همه  و مرشوع 

خواهی نخواهی قیام حکومت اسالمی خواهد بود، 

رضبه  برای  دشمنان  ناپاک  دست های  که  می بینیم 

زدن به پیروزی امارت اسالمی از آستین کینه و حسد 

بیرون آمده است.

و  اسالم  دشمنان  دیرین  سنت  و  شیوه  گفت  باید 

پیروزی  از  هرگاه  که  است  برین  اسالمی  انقالب 

رویاروی در مقابله با سنگر داران اسالم و مدافعان 

نربد  گرم  سنگر  در  یا  و  می شوند  مأیوس  آزادی 

می نشینند  عقب  و  می گردند  مواجه  شکست  به 

گرفنت  برای  خود  باطل  به زعم  را  مختلفی  راه های 

پیش می گیرند  در  انتقام و جربان شکست خویش 

و از روشنی به تاریکی می خزند و خفاش گونه در 

شیوه  این  می زنند  دست  جنایت  به  تاریکی ها  دل 

با  رویارویی  برخورد  از  برخورد دشمن خطرناک تر 

وی است.

رویارویی  سنگر  در  دشمن  چون  که  اینجاست 

شکست خورد و عقب نشست نباید برین شکست 

اکتفا منود و از تعقیب دشمن بازایستاد و از پالن ها 

و نهادهای جنایتگرش در عقب سنگرها غافل بود.

تبلیغات رنگارنگ و جنایات روزمرۀ رژیم  چنانچه 

ادارۀ کابل بیانگر آن است که عوامل و ایادی مزدور 

حتمی  پیروزی  تحقق  از  جلوگیری  برای  دشمن 

می زنند؛  جنایات  همچو  به  دست  اسالمی  امارت 

زیرا از دیدگاه دشمن، پیروزی نهایی و حتمی امارت 

اسالمی در وجود فرزندان آگاه و مردان با استقامت 

نهفته است  پاسداران صادق اسالم می باشند  آن که 

و تا زمانی عنارص آگاه و مصلح، علم بردار مبارزه 

تنگ  مزدوران  بر  زندگی  عرصه  باشند،  اسالمی 

خواهد بود و از جانب دیگر این عنارص مزدور که 

در  انقالب  در طول  و  ننگینشان همواره  چهره های 

معرض دید و شناخت سنگر داران اسالم قرار داشته 

نتوانسته  مزدورانه شان  ماسک های  و  نقاب ها  و 

است در جریان انقالب و بعدازآن نیز سیامی اصلی 

و جهت گیری های مذموم آنها را از دید قضاوت و 

ارزیابی سنگر داران عزیز به دور و پنهان دارد.

مردم  و  جامعه  منت  به دوراز  که  مزدور  عنارص  این 

و  کرده  عرض اندام  گوناگون  نقاب های  و  رنگ  به 

اشکال  به  سنگ اندازی ها  با  امروز  تا  اینجاوآنجا 

خالل  در  اسالمی  امارت  انقالب  الحمدهلل 
عمر  جهان،  کفار  با  مبارزه  سال  بیست 
بیدار  پاسداران  همت  یمن  به  خود  طوالنی 
مشکالت  همه  باوجود  را  خود  راه  هوشیار  و 
پیروزی  آستانۀ  در  و  نمود  طی  مسائل  و 
قرار گرفت. هرچند دشمن از هیچ کوششی 
سرکوبی  برای  دسیسه ای  نوع  هیچ  از  و 
استواری  فقط  ولی  نایستاد  باز  انقالب  این 
اسالمی  امارت  مسئولین  هوشیاری  و 
اهداف  به  دشمن  رسیدن  از  مانع  که  بوده 

شومشان گردید.
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مختلف علیه امارت اسالمی خود را مطرح کرده اند، 

در صورت پیروزی امارت اسالمی و تحقق حکومت 

اسالمی، از آینده خود بیمناک اند و چون مأیوسانه 

بازهم  آینده  در  محرتمشان  رسنوشت  که  می نگرند 

هراس  حالت  در  زیسنت  و  ملت  آغوش  از  تجرید 

اسالمی  شهامت  و  جرئت  چون  است  تشویش  و 

و  خفا  در  است  گردیده  سلب  ایشان  از  انسانی  و 

در سیاهی شب، کارنامه های سیاهشان را به منصه 

به  استفاده منوده  فرصتی  هر  از  و  می گذارند  اجرا 

افراد عنارص  آزادی خنجر می زنند و  قلب صلح و 

آگاه نخبه، راهرب و وفادار به مجاهدین را از رس راه 

خود برمی دارند تا به زعم باطل خود از گزند و آسیب 

ملت در آینده در امان مبانند.

ناشناخته  مزدور  و  مفسد  عنارص  این  چهره های 

اسالم  با  خود  خصومت  و  عناد  در  این ها  نیست. 

اوج  ملت  خشم  زمانی  و  داشته اند  دیرینی  سابقه 

بگیرد این افراد خود را از منت ملت کنار می کشند 

و برای اینکه تضمینی برای زنده ماندن تدارک دیده 

باشند تعدادی از ایشان تظاهر به اسالم و مسلامن 

بودن می کنند و ظاهراً از گذشته ندامت می فرمایند! 

و  کینه  و  می گیرند  پیش  در  و سازش  کرنش  راه  و 

نفرت خود را در نهان خانه قلب های آکنده از خبث 

میان  در  را  ترتیب خود  بدین  و  می کشند  حبس  به 

با گرفنت قطعه  قافله و کاروان جهاد جا می زنند و 

مؤقتا  دفرتی  در  استخدام  و  مدرکی  یا  و  کارتی 

خود را از مخمصه بیرون می برند و خنجر به دست 

مرتصد فرصت می نشینند.

را  دیگری  مختلف  راه های  و  طرق  هم  تعدادی 

و  تعاونی  مؤسسات  پوشش  در  و  می کنند  تعقیب 

با  و  می کنند  تجمع  مختلفی  محیط های  در  طبی 

استفاده از امکاناتی که در دسرتس دارند، وابستگان 

و همفکران خود را در اطراف خود جابجا می منایند.

بحث  این  جزئیات  توضیح  و  ترشیح  به  حاجتی 

اسالمی  مبارزه  مکتب  در  که  کسانی  همه  نیست، 

سابقه دارند با این چهره های مزدور و عملکردهایشان 

و اغواگری ها و غداری هایشان آشنایی دارند.

بنابراین باید گفت که بزرگان امارت اسالمی که در 

با دشمن درایت،  عرصه بیست سال پیکار خویش 

کفایت و حسن تدبیر خود را به اثبات رسانده اند که 

امیدهای آینده کشور، به صالحیت های آن ها وابسته 

است متوجه این گونه خطرات باشند و زنگ هایی که 

گاه وبیگاه در این گوشه و آن کنار نواخته می شود را 

با  و  کنند  تلقی  آینده  در  بزرگ تر  از خطرات  نشانه 

یک تصمیم قاطع و فیصله کن، در رفع این خطرها 

بزرگان  مسئولیت  و  وظیفه  تنها  این  البته  بکوشند 

افراد  همه  بلکه  نیست  اسالمی  امارت  پاسداران  و 

که در درد و رنج ملت رشیک هستند و از اسارت 

دوست  را  آزادی  و  می ورزند  نفرت  چاگرمنشی  و 

دارند در این جهت رشعاً مکلفیت دارند و مسئول 

و حرکات  بدهند  هم  در دست  تا دست  می باشند 

و سکنات افراد مشکوک را زیر نظر داشته باشند و 

برای جلوگیری از بروز آشوب و توطئه با مسئولین 

امارت اسالمی همکاری منایند.

عقب نشینی  از  کوتاهی  مدتی  اکنون که 
داران  سنگر  و  می گذرد  امریکا  نظامی 
و  منطقی  حل  به  دستیابی  پی  در  اسالم 
و  دارند  تالش  روز  و  شب  قضیه  اسالمی 
ازآنجاکه پیامد معقول و منطقی و مشروع 
ملت  قربانی های  همه  و  اسالمی  امارت 
اسالمی  حکومت  قیام  خواهی نخواهی 
خواهد بود، می بینیم که دست های ناپاک 
دشمنان برای ضربه زدن به پیروزی امارت 
بیرون  حسد  و  کینه  آستین  از  اسالمی 

آمده است.
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و  بی رشمانه  بین املللی  ائتالف  دریک  امریکا 

مستبدانه باالی کشور مظلوم و بیچاره ما تجاوز کرد 

ناداری  و  غریب  کشور  افغانستان  اینکه  بنیاد  بر  و 

ما  اشغال کشور  آمریکایی ها مستبدانه ذوق  است، 

را  کشور  این  می خواستند  و  پروراندند  رس  در  را 

مستعمره خودساخته و ازاینجا حریفانش را کنرتول 

شیرهای  سلحشور،  ملت  این  خشم  از  اما  کند 

مرزوبوم  این  استشهادیان  و  جنگل  در  خوابیده 

اطالعی نداشت که این رسزمین را گورستان این ها 

می سازند و آرمان اشغالشان هرگز تحقق منی یابد.

از  که عده ای  بود  این  ننگ  و  تأسف  بسا  اما جای 

داخلی  فرومایه  واداران  خائنان  مجرمان،  قاتالن، 

بودند که با اشغالگران در اشغال کشورشان کمک 

اردو،  نام،  زیر  را  جیره خوری  افغان های  و  کردند 

اشغالگر سپر  برای همین عساکر  اربکی  و  پولیس 

می دویدند  پس وپیش  آنان  امنیت  برای  و  ساختند 

عساکر  مرگه  پیش  ناچیز،  متاع  بدل  در  را  خود  و 

اشغالگر ساختند، جاسوسی کردند و متام راه های 

نشان  اشغالگران  به  را  مجاهدین  خاص  و  عام 

افغانی،  جنگی  نیرنگ های  اراضی،  می دادند، 

راه بلدی  را  مجاهدین  کاشانه  و  خانه  مخفیگاه ها، 

و خیانت  به وسیله همین غدر  باالخره  و  می کردند 

چند  توانستند  آمریکایی ها  داخلی،  خوران  جیره 

صباحی بیشرت در کشور ما مبانند و به کشتار مردم 

ما ادامه دهند و تراژدی و مصیبت اشغال کشور ما 

به درازا کشانده شود.

داخلی  خائنین  و  مجرمین  این  اگر  واقعیت  در 

منی کردند  همکاری  اشغالگران  با  و  منی بودند 

به  بیش  ماه  چند  ناتو  و  آمریکایی  اشغالگران 

اشغالشان دراین کشور ادامه داده منی توانستند.

و  مطبوعاتی  مجرمین  از  عده ای  دیگر  سوی  از 

سال  بیست  عامه  فریب  برای  خائن  رسانه های 

از  دادند و دسته ای دیگر  حقایق را معکوس نشان 

این مزدوران داخلی در لباس خربنگار و اطالع رسان 

به چشم مردم خاک می پاشیدند، حقایق را تحریف 

و  می کردند  نرشات  حقایق  خالف  و  می کردند 

دروغ  مبردم  سال  بیست  می گفتند  دروغ  کامالً 

را  استخبارات  و  امنیت  کلیدی  افراد  حتی  گفتند، 

در لباس نطاق و گرداننده برنامه های تلویزیون های 

به  فریب عامه،  و  اغفال  برای  و  آزاد، می گامشتند 

نفع اشغالگران به مردم دروغ می گفتند و مثال زنده 

آن، میرویس استانکزی نطاق و گرداننده تلویزیون 

اٌب ملت پاک دل در دام َملِک کذَّ
سادات چرخی

بخش اول
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وزارت  سخنگوی  حیث  به  اکنون  که  پژواک 

بازی می کند و چهره اصلی اش ظاهر  داخله نقش 

قبالً  که  ارگ  لطیف محمود سخنگوی  یا  و  گردید 

و  فعالیت  آریانا  تلویزیون  سیاسی  برنامه های  در 

گردانندگی می منود.

و  کثیف  چهره های  مدور  میزهای  در  همچنان 

دروغ گو و وطن فروش را بنام فعال مدنی، کارشناس 

یا فعال سیاسی می آوردند و کامالً برای مردم دروغ 

می گفتند حتی رئیس کاذب و قسی القلب این اداره 

اقتدارش  دوره  دو  طی  غنی  ارشف  دست نشانده 

همواره دروغ گفت و وعده داد و خالف آن عمل 

و  است  دروغ گو  پادشاه  اٌب  کذَّ َملِک  کامال  و  کرد 

هرگز به مردم راست نگفته است.

در حدیث رشیف به اسناد صحیح آمده است:

َعْن أَِبی َذرٍّ رَِضی اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل رسول الله َصىَّ 

َواَل  إِلَیِهْم  اللَُّه  یْنظُُر  اَل  »ثثاََلثٌَة  َوَسلََّم:  َعلَیِه  اللُه 

اٌب  کذَّ َوَملِک  زَاٍن  َشیٌخ  أَلِیٌم:  َعَذاٌب  َولَُهْم  یَزکیِهْم 

َوَعائٌِل ُمْستَکرِبٌ« مسلم

که  می گوید  رضی الله عنه  ابوذر  حرضت  ترجمه: 

سه  می فرماید  وسلم  علیه  الله  صلی  رسول الله 

دسته ای است که الله تعالی به سوی آنان نگاه رحمت 

منی کند و آنان را از گناه پاک منی کند و برای آنان 

عذاب الیم و دردناکی است، پیرمرد زناکار، پادشاه 

دروغ گو و نادار متکرب.

ارشف غنی که به حیث رئیس جمهور افغانستان به 

اریکه قدرت تکیه زده همواره مبردم دروغ می گوید 

و در هیچ سخن و وعده اش صادق نبوده و جز دروغ 

باغ های  ظاهراً  و  دادن  فریب  کردن،  تطمیع  گفنت، 

سبز و شاداب نشان دادن چیزی دیگر به مردم انجام 

نداده است حتی دروغ های شاخ دار داکرت غنی، در 

صفحات مجازی افسانه ای شده است.

و  بزرگ  وعده های  کاذب،  رئیس جمهور  این   

و  پوپولیستی  سخرنانی های  می دهد،  اغراق آمیز 

ادعاهای  مهم تر  همه  از  و  می کند  تحریک آمیز 

می توان  تنها  آن  باالی  که  می دهد  عجیب وغریبی 

اسم »دروغ های شاخ دار« نام گذاشت. مثالً داکرت 

غنی در سفر اخیر خود به کرن مدعی شد که وی از 

زمان احمدشاه ابدالی نخستین رهرب مرشوع مردمی 

تاریخ  در  است  بار  »اولین  وی،  گفته  به  است. 

زور  با  من  آمده ام؛  من  مردم  اراده  با  که  افغانستان 

تانک های آمریکایی ها نیامده ام«

توسط  غنی  داکرت  که  می دانند  همه  درحالی که 

حکومت  کابینه  شامل  و  شد  آورده  آمریکایی ها 

کرزی گردید و بعدا به اقتدار ریاست جمهور رسید.

دروغین  وعده  و  گفته  چند  وار  شامره  می خواهم 

داکرت غنی را ارائه منایم:

در سال ۲۰۱۴ وعده داد که ده هزار تعمیر   )1

می باشد،  دالر  میلیون   ۷۸ معادل  که  قابل استفاده 

اعامر و برای خانواده های قربانیان اردو، پولیس و 

امنیت توزیع می منایم؛

را  )بدخشان  که  داد  در سال ۲۰۱۵ وعده   )2

مرکز  می سازم،  بین املللی  ترانزیت  مرکز  که  گفتم 

تولید معادن و مرکز تولید برق و انرژی شود و این 

حرف ها را ما و شام قبول کردیم(؛

شاهراه ابریشم زیر کار است و یک هیئت   )3

آرزوی متام مردم  این  این هفته می آید و  چینی در 

افغانستان است؛ که از هرات تا بدخشان یک خط 

مستقیم داشته باشیم؛

در سال ۲۰۱۵ وعده داد که آب افغانستان   )4

در 4 سال آینده انسجام بنیادی پیدا می کند؛

در سال ۲۰۱۶ می گوید که »امسال وعده   )5

کانکور  درساحه  هم  بانفوذ  نفر  یک  که  ایست  مه 

داخل شده منی تواند اگر داخل شد بندیش می کنم«؛

واردات  از  که  می گوید   ۲۰۱۸ سال  در   )6

می رویم به طرف خودکفایی و به طرف مرکز ترانزیت 

شدن برق منطقه، هدف ما این نیست که تنها خودکفا 

شویم بلکه هدف ما این است که یک انرژی عظیم 

همکارانشان  و  قیومی  صاحب  داکرت  که  را  برق 

از  باشد  میگاوات  تا شاید ۱۵ هزار  کردند  تخمین 

آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال بدهیم؛

ادامه دارد...
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نظر محمد مشهور په خاشه ځوان د کندهار د ډنډ 

ولسوالۍ د رمبايس د کل اوسیدونکی و، نوموړی 

له تېرو شلو کلونو راهیسې په کندهار ښار او مختلفو 

په  قوماندان  د  اربکیانو  او  پولیسو  د  کې  ولسوالیو 

رسینو کې  به خواله  پاته شوی، خاشه ځوان  توګه 

د اربکیانو ترمنځ را ښکاریده، آن ځینې وختونه به 

ټوپک هم وررسه و او له طالبانو رسه د جګړې او 

مخامخیدو خربې به یې کولې.

څو ورځې مخکې د خاشه ځوان مړي وموندل شو 

چې  کیږي  لیدل  کې  ویډیو  یوه  په  بیا  وروسته  او 

په څنګ کې  او   یو موټر کې ناست وي  په  خاشه 

وررسه ناست کس یې پر مخ په چپالخو وهي. د دې 

ویډیو له خپریدو رسه د طالبانو پر ضد د پروپاګند 

یو ارش رامنځته شو، په دې ارش کې افغانستان کې 

د امریکا له سفیر راس ویلسن څخه نیولې د ارګ تر 

مرستیاالنو، فرهنګ وزارت او يب يب يس پورې ټولو 

لویو او کوچنیو طالب ضد کړیو خورا غوښنه برخه 

و  دافغانستان  یې  د خاشه ځوان مرګ  او  واخیسته 

فرهنګ، هرن او کومیډې ته نه جربانیدونکې رضبه 

وبلله!! 

والو  مینه  طنز  او  فرهنګپالو  هرنمندانو،  له  ارګ 

احتجاجونه  او  وژنه وغندي  د خاشه  غوښتي چې 

د  چې  لیکل  امر  په  ګ  ار  د  ناخربو  ځینو  وکړي، 

ده،  څپېړه  مخ  پر  ولس  ټول  د  چپېړه  مخ  پر  خاشه 

خاشه یې په کومه ګناه وواژه، د برشي حقونو ټولنې 

چېرې دي او عدالت چیرې دی!!.

خاشه ځوان؛ ټوکامر که ښکنځلامر

يب يب يس خاشه ځوان د کندهار یوځایې ټوکامر 

وغني  کندهار  د  پوهیږو چې يب يب يس  نه  بللی، 

سرتګه  سپکه  دومره  په  ولې  ته  فرهنګ  او  هرن 

ګوري،د خاشه ځوان ټولې ټوکې)؟( له رسه تر پایه 

ویډیو  یوه  هیڅ  په  دي،  ډکې  څخه  وپاش  پوچ  له 

کې یې نه طنز شته نه هرن او دا بیا بېله خربه ده چې 

او  هرن  هم  ښکنځل  کې  قاموس  په  جمهوریت  د 

ډبو  کوڅه  او  چرسیانو  څو  له  کیږي،  بلل  فرهنګ 

د خاشه ځوان ګناه؛ 

ټوکماري که ټوپکماري؟!
میوند سادات
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اوریدلو  او  لیدلو  په  کومیډیانو)؟(  د  خاشه  د  پرته 

کندهاریان رشمیږي. يب يب يس باید له کندهاریانو 

بخښنه وغواړي چې یو چريس ښکنځلامر ته یې د 

محل مسخراچي نوم ورکړی.

د طالب ضد کړیو  ملتپالنه اوانسانپالنه

د طالبانو مخالفین عموما د انسانیت او افغانیت نارې 

وهي، په هره خربه کې که له موضوع رسه څه تړاو 

لري یانه، خو د افغانیت او انسانیت له مصطلحاتو 

څخه په استفاده خپله درنه او دبل سپکه بیانوي. که 

او د طالبانو د مخالفینو کړنې  ته ځیر شو  واقعیت 

وارزوو، نو دې پایلې ته رسیږو چې د طالبانو زیاتره 

مخالفین نه پر انسانیت باور لري او نه هم افغانیت 

ته ژمن دي، د دې ادعاء د ثبوت لپاره یوازي کندهار 

او همدلته د جرنال رازق کړنې بسنه کوي. 

د کندهار ښار په هره ناحیه کې د جرنال رازق وسله 

والو سلګونه ملکي وګړي د طالب په نامه له خپلو 

کورنو او دوکانونو وړي، وروسته د ځینو جسدونه 

په رېګونو او دښتونو کې پیداشوي او ځینې کورنۍ 

کلونه وروسته هم د خپلو تري تم شوو غړو له ژوند 

او مرګه خرب نه دي، کندهار کې د پولیسو د وحشتونو 

مختلفې ویډیوګانې وخت په وخت خپرې شوې او 

خلکو د خپلو ورکو شوو قریبانو په اړه ناستې او تر 

کابله منډې ترړې هم تررسه کړې، خو متاسفانه نه 

د امریکا او اروپا کوم سفارت د مظلومو کندهاریانو 

فریادونو ته غوږ ونیو او نه هم همدې رسنیو، مدين 

په  خاشه  د  چې  دارانو  ټېکه  افغانیت  د  او  فعاالنو 

او بې  مرګ ساندې وایې، د زرګونو ال درکه شوو 

محاکمې شهیدو شوو کندهاریانو په اړه یو خرب او 

یا یو پوسټ  خپور کړ.

زخمي  یو  عسکرو  ډیموکراسۍ  د  چې  ورځ  ابله 

یو  یې  کې  زابل  په  کشاوه،  پسې  ټانګ  په  طالب 

شپونکی غلبیل غلبیل کړ، په پنجوایې کې یو کس 

په رینجر پورې تړلی و، په پاخه سړک یې کشاوه، 

شهیدانو  د  لګولې،  په  خولې  یې  غوندې  لېوانو  د 

جسدونه یې په تربونو وهل او تېر شل کاله چې د 

جمهوریت د ټوپکیانو له خوا تر حساب تېر جنایتونه 

او  افغانیت  د  همدغه  شول،  تررسه  وحشتونه  او 

انسانیت ډنډورچیان د څه يش په خیالونو کې غرق 

وو، ولې خاموش وو. يب يب يس چې ځان د بې 

طرفه ژورنالیزم یوه بېلګه ګڼې د پورته ذکر شوو پیښو 

وایې  ته  دې  کړ؟  نه  چمتو  رپوټ  کوم  ولې  اړه  په 

انسانیت او بې طرفه ژورنالیزم!!

د خاشه د وحشت بېلګه

د خاشه د وحشت او ظلم یوه بېلګه داده چې څه 

تر  ارغنداب  او  موده وړاندې یې د شاه ويل کوټ 

منځ د رسبند په سیمه کې یو ځوان دطالب په تور 

ونیو، شهید یې کړ، په ټانګ پسې یې کش کړ او بیا 

کاڼي  کې  خوله  په  شهید  همدې  د  خپله  په  خاشه 

ورتخته کړل، دخاشه په دغه وحشت د سیمې خلک 

خرب دي. ایا خاشه دبې شمېره تررسه کړو ظلمونو له 

جملې یوازي په دغه یوه بېلګه رسه هم د وژلو الیق 

نه دی؟ خاشه ته کمپاین کوونکي پښتو ویونکي که 

اسالمي رشیعت نه مني ایاپه  غرب کې چې دوی 

ګناه  بې  یو  د  ګرځولی  الګو  او  قبله  لپاره  ځان  د 

کس وژل، په ټانګ پسې کشول او پس له مرګه یې 

توهینول له وژلو پرته بله سزا لري؟

خاشه په کومه ګناه وووژل شو

خاشه که کامیډن و یا ښکنځلامر،په دې یوه عمل 

هم نه دی وژل شوی، خاشه لکه مخکې چې هم 

یو  کې  پولیسو  بدنامه  په  کندهار  د  شوه،  یادونه 

غل، بدکاره او قاتل توپکی و، د کندهار په ښار او 

او  جنایتونه  ډير  یې  کې  ولسوالۍ  کوټ  ويل  شاه 

وحشتونه تررسه کړي وو او باالخره دهمدې تررسه 

کړو جرمونو په سزا ورسید.
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روزه ی روز دوشنبه و پنجشنبه؟
مبارک  ماه  صاحب!  مفتی  محرتم  االستفتاء: 
شوال  ماه  روز  شش  روزه ی  گذشت،  رمضان 

گرفته  روزه  روزها  کدام  در  ما  اکنون  گذشت،  هم 

می توانیم. البته، روزهای که روزه گرفنت دران سنت 

یا مستحب باشد؟ لطفا اگر معلومات بدهید.

در  گرفنت  روزه  بعد:  و  مصلیا  و  حامدا  الجواب: 
هر روز دوشنبه و پنجشنبه سنت و مستحب است. 

روز  در  گرفنت  روزه  شوال،  ماه  از  پس  همچنان 

و  نیز سنت  ماه  هر  پانزدهم  و  سیزدهم، چهاردهم 

مستحب است، که در احادیث به »صیام ایام لیالی 

البیض« یاد شده، و ثواب زیادی آن در احادیث ذکر 

شده است.
االثنن  صوم  املندوب  من  و   ۳۹۲\۳ رداملحتار  ف 

والخميس و صوم داود عليه السالم  الخ

وف املوسوعة الفقهية :- ج ۲۸ ص ۸۰ : اتّفق الفقهاء عى 

استحباب صوم يوم االثنن والخميس من كّل أسبوع .

الّنبّي  أّن   : الله تعال عنهام  ملا روى أسامة بن زيد ريض 

 . والخميس  االثنن  يوم  يصوم  كان  عليه وسلم  الله  صى 

فسئل عن ذلك ؟ فقال : إّن أعامل العباد تعرض يوم االثنن 

والخميس ، وأحّب أن يعرض عمل وأنا صائم، وملا  ورد 

اللّه صى  أّن رسول   : الله عنه  قتادة ريض  من حديث أيب 

الله عليه وسلم سئل عن صوم االثنن فقال : فيه ولدت ، 

وفيه أنزل عّل.

آیا مجاهد پول زکات را بر اوالد خود خرج می تواند؟
االستفتاء: محرتم مفتی صاحب! من یک مجاهدم، 
یک کسی ده هزار افغانی از پول زکات به من داد و 

گفت این را بر مجاهدین خرج کن و یا چیزی برای 

شان بخر. بنده چون خودم نیز فقیرم و توان خریدن 

این پول را بر اوالد خود  آیا  آرد خانه را هم ندارم، 

خرج می توانم و یا خیر؟ بینوا توجروا.

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد : اگر این گیرنده ی 
زکات  دهنده ی  یا  و  باشد  فقیر  و  مجاهد  زکات 

باشی خرج  که خواسته  باشد هرجای  گفته  برایش 

کن و گیرنده خودش نادار هم باشد، پس می تواند 

که آن زکات را بر اوالد خود خرج کند و گرنه نه.
الظهريية: رجل دفع زكاة  الرائق : ۲\۴۲۶  وف  البحر  ف 

ماله إل رجل وأمره باألداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبري 

أو الصغري أو امرأته وهم محاويج جاز، وال ميسك لنفسه 

شيئا، ولو أن صاحب املال قال له: ضعه حيث شئت له أن 

ميسك لنفسه اهـ

یدفع  ان  ۳\۱۹۷۶:وللوکیل  ادلته  و  االسالمي  الفقه  ف 

الزکوة لولده الفقیر او امرأته الفقیرة اذا مل یامره بالدفع الی 

شخص معین ،والیجوز له ان یأخذ الزکوة لنفسه اال اذا قال 

له املوکل : ضع حیث شئت .

والله تعالی اعلم

آیا موی سر زنان در ستر داخل است؟
االستفتاء: محرتم مفتی صاحب! سوال من اینست 

پرسش ها و 
پاسخ های 

شرعی 

بخش شانزدهم

تقدیم: واحد ترجمه و تحقیق مجله

مأخذ: سایت اسالم بخش داراالفتاء
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که آیا موی رس زنان در سرت داخل است و یا خیر؟

رس  موی  بلی،  بعد:  و  مصلیا  و  حامدا  الجواب: 
در  زنان  رس  موی  اگر  است،  داخل  سرت  در  زنان 

وقت خواندن مناز معلوم شود، مناز شان درست 

منی شود.
القرآن”  “أحكام  تفسريه  ف  الجصاص  بكر  أبو  اإلمام  قال 

)485/3( مفرسا قوله تعال : ) َوالَْقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الاليِت 

ثِيَابَُهنَّ َغرْيَ  ال يَرُْجوَن نَِكاًحا فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ ُجَناٌح أَْن يََضْعَن 

َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم (  يَْستَْعِفْفَن َخرْيٌ لَُهنَّ  َوأَْن  ِبِزيَنٍة  ُمترََبَِّجاٍت 

يجوز  ال  عورة  العجوز  شعر  أن  ف  خالف  ال   : النور/60 

الشابة، وأنها إن صلت مكشوفة  إليه كشعر  النظر  لألجنبي 

الرأس كانت كالشابة ف فساد صالتها، انتهى.

اگر یک شهید در زمین کسی دیگری دفن باشد؟
مجاهد  یک  صاحب!  مفتی  محرتم  االستفتاء: 
شهید شد، چون طیاره های جنگی در هوا می گشتند، 

از  دور  شهادت  دوم  روز  در  را  شهید  مجاهدین 

قربستان در زمین کسی دفن کردند و از صاحب زمین 

شد  خرب  زمین  صاحب  هرگاه  نگرفتند.  هم  اجازه 

مجاهدین  صورت،  چنین  در  کرد.  نارضایتی  ابراز 

چه باید بکنند؟

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد: اوال باید مجاهدین 
صاحب زمین را راضی کنند، و اگر راضی منی شد 

قرب را بگشایند و جسد شهید را از آنجا به قربستان 

عمومی انتقال دهند.
دفن  ف  مطلب  ش   ۳۸۲\۶ ورداملحتار  الدراملختار  ف 

املیت )وال يخرج منه( بعد إهالة الرتاب )إال( لحق آدمي ك 

)أن تكون األرض مغصوبة أو أخذت بشفعة( ويخري املالك 

بن إخراجه ومساواته باألرض كام جاز زرعه والبناء عليه إذا 

بل وصار ترابا زيلعي .

والله تعالی اعلم

حکم قتل ساعی بالفساد
مجاهدان  تن  چند  که  کسی ست  یک  االستفتاء: 
داده  قومندانان ظامل  دیگر  و  اربکی ها  به دست  را 

است و آن ها مجاهدان را به انواع مختلف شکنجه 

کرده اند. اما آن مجاهدان باالخره به نرصت خداوند 

هم گامن  اکنون  رها شدند.  پول  بدل  در  و  متعال 

برده می شود که آن نفر به این عمل ناروای خود دوام 

می دهد، آیا چنین نفر ساعی بالفساد شمرده می شود 

و یا خیر؟ و اگر ساعی بالفساد باشد پس رشیعت 

در باره او چه حکم می کند؟ قابل ذکر است که امیر 

مجاهدین هم به قتل او حکم منوده، تا مسلامنان از 

رضر او نجات یابند.

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد: در صورت مسئوله؛ 
آن کس ساعی بالفساد شمرده می شود و حکم او به 

امیر تعلق دارد. امیر می تواند هر جزای را برای او 

تعیین کند. همچنان اگر نائب امیر، یا قاضی به قتل 

کسی  هر  و  می شود  مباح  او  قتل  بکنند،  حکم  او 

می تواند او را قتل کند.
۱ - ف األشباه النظائر ص/۱۸۷: القاعدة التاسعة عرشة : 

إذا اجتمع املبارش و املتسبب أضيف الحكم إل املبارش، 

و خرجت عنها مسائل :

املتأخرين  قول  هو  و  الساعي  بتضمن  اإلفتاء   : الخامسة 

لغلبة السعاية.

۲-  وف املبسوط للرسخس:۲۷۹/۲۶: وإن كان خناقا معروفا 

قد خنق غري واحد فعليه القتل ألنه ساع ف األرض بالفساد 

بالفساد حدا ال قصاصا. الساعي ف األرض  يقتل  واإلمام 

 …) سئل   (  :۱۷۱/۲ الحامده  الفتاوی  التنقيح  وف    -۳

وبالدين مع كونه رشيرا ساعيا بالفساد فهل إذا ثبت عليه ما 

ذكر بوجهه الرشعي يقتل؟

الجنايات  كتاب  ف  الزيلعي  قال  و   … نعم  )الجواب(: 

الساعي ف األرض بالفساد يقتل مبا يراه اإلمام.

۴ - وملاف رداملحتار :۱۴۳/۶: مطلب ف ضامن الساعي  

ثم حاصل ما ذكره من ضامن الساعي أنه لو سعى بحق ال 

يضمن ولو بال حق فإن كان السلطان يغرم مبثل هذه السعاية 

ألبتة يضمن وإن كان قد يغرم وقد ال يغرم ال يضمن.

والفتوى عى قول محمد من ضامن الساعي بغري حق مطلقا 

ويعزر بل قدمنا إباحة قتله بل أفتى بعض مشايخ املذهب بكفره.

۵-  وملاف رداملحتار ۶۴/۴: قوله ) واألعونة ( كأنه جمع 

معن أو عوان مبعناه واملراد به الساعي إل الحكام باإلفساد 

فعطف السعاة عليه عطف تفسري.

شيخ  سئل  النسفي  جمع  عن  السياسة  أحكام  رسالة  وف 

الفرتة  أيام  ف  والسعاة  والظلمة  األعونة  قتل  عن  اإلسالم 

قال يباح قتلهم ألنهم ساعون ف األرض بالفساد فقيل إنهم 

ميتنعون عن ذلك ف أيام الفرتة ويختفون قال ذلك امتناع 

رضورة }ولو ردوا لعادوا ملا نهوا عنه{ سورة األنعام اآلية 28 

كام نشاهد.

والله اعلم بالصواب
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تالوت و حفظ قرآن کریم
آموختن تالوت قرآن کریم بر هر مسلمان فرض است. هر مسلمان باید از طفلی آغاز به آموختن 
تالوت قرآن کریم نماید. درعین حال حفظ قرآن کریم نیز یکی از شعایر دین مبین اسالم است و 
اجر خیلی زیاد دارد. در روز آخرت، اهلل متعال به کسانی که قرآن کریم را حفظ دارند می فرماید 
که قرآن کریم را بخوان و باال برو و تا جایی که تالوت کردی تا همان جا جای تو در جنت 
است. عالوه بر این، در روز آخرت تاج های خیلی زیبا بر سر والدین حافظ قرآن کریم گذاشته 
می شود که روشنی آن از خیلی دور به نظر می آید. وقتی مردم می پرسند که این تاج به خاطر 

چیست؟ گفته می شود به خاطر اینکه فرزندان این ها قرآن کریم را حفظ نموده اند.

پیروی از سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم امام و پیشوای تمام مسلمانان است و ما در هر کار باید از وی 
صلی اهلل علیه وسلم پیروی و متابعت کنیم. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نیز امتیان خود را 
امر نموده می فرماید که دین خود را از من فرا گیرید. پس مسلمان باید در هر کار به نقش قدم 
رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم قدم بگذارد و هرگز کاری مخالف با ارشادات رسول اهلل صلی 
اهلل علیه وسلم ننماید. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نیز به خاطر اینکه امتیان از وی متابعت و 
پیروی درست نمایند در هر کار حتی در چگونگی خوراک، خواب کردن، به بیت الخال رفتن و 

غیره برای آنان رهنمایی کرده است.

صفحه ویژۀ

شیربچه اهی هندوکش
بخش هجدهم

ترتیب دهنده: حممدعمار رستاقی
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خاموشی و یا زیاد سخن گفتن
سخن گفتن زیاد خیلی مضر است و انسان را مواجه با اشتباهات می کند. هرگاه انسان سخن زیاد 
بگوید به همان قدر با اشتباهات مواجه می شود و اگر سخن کم بگوید به همان اندازه اشتباهات 
وی کم می باشد. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نیز ما را تشویق به کم گویی نموده می فرماید 
کسی که به اهلل متعال و به روز آخرت ایمان دارد یا سخن نیک بگوید و یا سکوت کند. صحابه 
رضی اهلل عنهم کوشش می کردند که سخن کم بگویند و گاهی بعضی از آنان به خاطر عادت 
دهی خود به سخن کم چندین روز صحبت نمی کرد تا درنتیجه عادت کرده و سخن کم بگوید.

اذان
را  از مساجد باال می شود و مردم  بار  اذان یکی از شعایر دین مبین اسالم است و روزانه پنج 
به سوی عبادت ندا می دهد. مسلمانان باید با شنیدن اذان تمام کاروبار خود را ترک گفته و 
آماده رفتن به مسجد و نماز شوند. در جریان اذان، انسان باید آنچه را مؤذن می گوید تکرار 
منتظر  نباید  ما  علما می گویند که  از  علیه وسلم است. بعضی  پیامبر صلی اهلل  کند و این سنت 
اذان بنشینیم بلکه قبل از اذان به نماز آماده شویم و اذان ندا برای کسانی است که از عبادت 

غافل اند. سخن گفتن در وقت اذان کار خوب نیست.

داشتن موی زیاد
داشتن موهای زیاد برای بزرگان اشکال ندارد اما اطفال نباید موهای طوالنی بگذارند. داشتن 
موهای طوالنی یک مسئولیت است. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید که هرکسی که 
موی داشت باید آن را اکرام کند. اکرام موی این است که باید همیشه شسته شده و پاک 
نگهداری گردد. عالوه بر آن، موها باید مرتب و منظم باشند و هر وقت باید آن برس و یا شانه 
شود. اهلل متعال انسان پاک و مرتب را دوست دارد و انسان غیر نظیف و غیر مرتب را دوست 

ندارد.

تراشیدن ریش
گذاشتن ریش واجب است و هر مرد مسلمان مکلف است که ریش خود را بگذارد و آن را نتراشد. 
تراشیدن ریش گناه بوده و شخص مرتکب این گناه فاسق شمرده می شود. رسول اهلل صلی اهلل 
تا ریش های خود را بگذارند و بروت های خود را کوتاه  را امر می نماید  علیه وسلم امت خود 
کنند. گذاشتن ریش تا یک قبضه واجب است و اگر بعد از قبضه اش گرفته شود باکی ندارد. ما 
مسلمانان باید از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم پیروی کنیم و هرگز ریش خود را نتراشیم. شخص 

ریش تراش را خداوند متعال و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم دوست نمی دارند.
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شهید قاری سخی احمد کهمردی تقبله اهلل:
جعفر  قاری  به  معروف  احمد  سخی  قاری  شهید 

قومندانان  )از  سخی  غالم  مولوی  پرس  تقبله الله 

افغانستان(  اسالمی  انقالب  پیشین جهادی حركت 

 ۱۹۹۷ با  مصادف  خورشیدی   ۱۳۷۶ سال  در 

واليت  كهمرد  ولسوالی  دوشاخ  قریه  در  میالدی 

جهادی  و  علمی  دينی،  خانواده ی  يک  در  باميان 

چشم به جهان فانی گشود.

ابتدایی  آموزش های  تقبله الله  جعفر  قاری  شهید 

دینی را نزد مال امام مسجد قریه رشوع منود و بنا 

به شوق و عالقه ی فراوان که با علوم دینی و به ویژه 

در  را  الهی  كالم  حفظ  داشت  عظیم الشان  قرآن 

دارالحفاظ تکالنیه در قریهی دشت سفید ولسوالی 

کهمرد آغاز منود و بعداً غرض تکمیل آن به واليات 

بلخ و كابل رخت سفر بست و تا مدت دو سال به 

حفظ قرآن مجید دوام داد.

و  ایامنی  جذبات  بر  بنا  احمد  سخی  قاری  شهید 

جنایات  نتوانست  خود،  جهادی  پاک  احساسات 

برابر دین مقدس  در  را  آنان  اشغالگران و مزدوران 

اسالم و میهن عزیز تحمل بکند، هامن بود که برای 

دفاع  و  اسالم  ارزش های  و  مقدسات  از  پاسداری 

اسالمی  امارت  مجاهدین  به صف  کشور  حریم  از 

اشغالگران  برابر  در  مقدس  جهاد  به  و  پیوست 

وی  پرداخت.  آنان  دون صفت  مزدوران  و  خارجی 

فارياب، سمنگان و  بلخ،  پیهم در واليات  ۵ سال 

کابل  مزدور  و  فاسد  اداره  و  متجاوزان  عليه  بغالن 

مجاهد  یک  حیث  به  وی  منود.  مبارزه  مردانه وار 

شجاع و دلیر کارنامه های زیادی را در تاریخ جهاد 

برای  و مقاومت ثبت منود. غیرت و شهامت وی 

هم سنگرانش الگو بود.

شهید قاری جعفر در زندگی شخصی و اجتامعی 

از اخالق زیبا و حمیده برخوردار بود.

مسئوالن امارت اسالمی شهید قاری جعفر را با در 

و شخصیت  نظامی  ارزشمند  خدمات  داشت  نظر 

به  الخندق  آغاز عمليات  در  او  اجتامعی  محبوب 

حیث معاون ولسوال كهمرد تعيین منودند. وی در 

عمليات تهاجمی مجاهدین بر ولسوالی تاله و برفک 

منجر  که  بامیان(  والیت  جوار  )در  بغالن  والیت 

بارز داشت.  نیز نقش  به فتح ولسوالی مذکور شد 

مجاهدین در این عملیات موفق و پر دستاورد خود 

زندگان جاوید

مرتب: حبیبی مسنگانی

 بخش ۲۷
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الخندق  کمرشکن  عملیات  اول  روزهای  در  که 

را  تن عساکر مزدور  ده ها  بود،  انداخته شده  راه  به 

کشتند، غنائم زیادی را به دست آوردند و منطقه را 

از وجود دشمن کامالً تصفیه منودند، اما این فرزند 

دلیر اسالم پس از فتح ولسوالی تاله و برفک در اثر 

مبباران جنگنده های بی۵۲ آمریکایی های اشغالگر، 

روز سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷ خورشیدی مصادف با 

۸ می ۲۰۱۸ میالدی به سن ۲۱ سالگی در مرکز 

را  شهادت  سعادت بخش  جام  مذکور  ولسوالی 

و  جاویدان  یادش  شاد،  روحش  منود.  جان  نوش 

جایگاه اش جنت الفردوس باد.

)با سپاس فراوان از مولوی اسالم الدین عثامنی که 

جزئیات سوانح شهید را تهیه منود(.

شهید مالنصراهلل ابوسفیان   مظفر تقبله اهلل:
به  مشهور  نرصالله  مال  شهید  مجاهدین   استاد 

ابوسفیان مظفر - تقبله الله - فرزند محمد صالح در 

سال ۱۳۷۴ هجری شمسی در قریه گردن ولسوالی 

دین دار  خانه  یک  در  جوزجان  والیت  تپه  قوش 

چشم به جهان چند روزی گشود.

به سن ۱۴ سالگی  را  دینی  شهید مظفر درس های 

در مدرسه جاللی در قریه آبایی خود آغاز کرد. او 

به سن ۱۶ سالگی درحالی که در مدرسه مذکور نزد 

عامل برجسته منطقه شیخ التفسیر و الحدیث مولوی 

به توفیق  صاحب ذاکرالله ذاکری درس می خواند، 

پروردگار با جذبه ایامنی خود برای جهاد و مبارزه 

مسلحانه کمر بست و به این فرمان الهی لبیک گفت 

که: انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم 

 – تَْعلَُموَن  كُنتُْم  إِن  لَُّكْم  َخرْيٌ  َذٰلُِكْم  اللَِّه  َسِبيِل  ِف 

التوبه ۴۱.

لَُهمَّ  ْوا  »َواَِعدُّ الهی  کالم  مبنای  بر  مظفر  شهید 

و  پرداخت  جهادی  اعداد  به  ْة«  قُوَّ ِمْن  الْستَطَْعتُْم 

درس های استعامل اسلحه سبک و سنگین و استفاده 

و  خواند  را  جهادی  مختلف النوع  تکتیک های  از 

دوشادوش برادران مجاهد خود عملیات های کاری 

و کوبنده ای را در برابر دشمنان دین و میهن انجام 

داد.

با  و  بااخالق  جوان  ابوسفیان  نرصالله  مال  شهید 

تقوی و در عرصه غیرت و شهامت منونه و الگوی 

برای مجاهدین بود.

او در ولسوالی خود به حیث استاد  از مدتی،  پس 

رضی الله عنه   – ولید  ابن  خالد  جهادی  معسکر 

امارت  مجاهدین  نظامی  تربیت  به  و  شد  مقرر   –

اسالمی آغاز کرد.

با خوارج  ابوسفیان در یک رویارویی شدید  شهید 

سینه  ناحیه  از  داعش  فتنه گر  گروه  یعنی  امروزی 

به شدت زخمی شد. او پس از تداوی و شفا یابی، 

این بار استعامل اسلحه لیزری را آموخت و دوباره 

وارد کارزار حق و باطل شد. او در چندین نربدها 

رضبات  و  منود  رشکت  جهادی  عملیات های  و 

کوبنده ی را بر پیکر دشمن اجیر وارد منود؛ اما در 

یک حمله تعرضی بر پوسته دشمن بار دیگر زخمی 

شد.

سال  هشت  منودن  سپری  از  پس  موصوف  استاد 

در صف و سنگر جهادی امارت اسالمی، باالخره 

تشکیالت  در  مرش  گروپ  حیث  به  درحالی که 

در  می داد  انجام  وظیفه  اسالمی  امارت  جهادی 

نام  به  اجیر  دشمن  پوسته  یک  بر  جمله  جریان 

تپه  قوش  ولسوالی  مربوطات  در  پوسته«  »شش 

والیت جوزجان به روز دوشنبه ۱۰ رسطان ۱۳۹۸ 

خورشیدی مصادف با اول جوالیی ۲۰۱۹ میالدی 

به سن ۲۴ سالگی براثر اصابت گلوله دشمن به مقام 

برای همیشه  را  فانی  دار  و  نائل شد  رفیع شهادت 

وداع گفت و به لقای کردگار پیوست. روحش شاد 

یادش گرامی باد. اِنَّاْلِلِّٰه َواِنَّاْ اِلَیِْه َراِْجُعْون.

دارم که مساعی و  متعال مسئلت  الله  از  اخیر،  در 

قربانی های او را به بارگاه بی نیاز خود رشف قبولیت 

احد  و  بدر  با شهدای  جان گداز  روز  در  بخشیده، 

محشور گرداند. اللهم آمین یا رب العاملین.

که  جوزجانی  صدیقی  محرتم  برادر  از  سپاس  )با 

جزئیات سوانح شهید را تهیه منودند(.
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شهید حافظ خیراهلل حنظله مظلومیار تقبله اهلل:
مظلومیار  به  مشهور  حنظله  خیرالله  حافظ  شهید 

تقبله الله فرزند شهید عبداملجید پاچاخان در سال 

۱۳۷۶ هجری شمسی در قریه اسامعیل ولسوالی 

جهان  به  چشم  سمنگان  والیت  )تاشقرغان(  خلم 

گشود.

فیض  دارالعلوم  در  را  درسخوانی  سلسله  وی 

تا ختم  و  آغاز منوده  کریم  قرآن  ناظره  از  محمدی 

ناظره، حفظ و تجوید قران کریم از آن مرکز علمی 

را  دوازدهم  صنف  سند  وی  منود.  فیض  کسب 

مدرسه  در  سپس  آورد.  دست  به  مدرسه  آن  از  نیز 

مولوی  فضیلت مآب  نزد  خلم  ولسوالی  چهارسوق 

علوم  فراگیری  به  حفظه الله  مظفرالدین  صاحب 

دینی دوام داد.

را  اشغالگران  برابر  در  مقاومت  و  مبارزه  چون  اما 

گذاشته  نیمه متام  خود  درس های  دانست،  الزم 

و  پیوست  اسالمی  امارت  مجاهدین  به صف 

مجاهد  برادر  رسکردگی  به  را  جهادی اش  خدمات 

ما قاری صاحب بالل حفظه الله در ولسوالی فیروز 

نخچیر والیت سمنگان آغاز منود.

صوف،  دره  ولسوالی های  عملیات های  در  وی 

حرضت سلطان، خلم و مرکز سمنگان و همچنان 

در معرکه های بغالن دوشادوش هم سنگران مجاهد 

خود سهم عمده داشت.

این مرد مجاهد باالخره ساعت ۴ صبح، اول رسطان 

یک  اجرای  از  پس  شمسی  هجری   ۱۴۰۰ سال 

خود  مراکز  به  برگشت  دراثنای  کامیاب،  عملیات 

همراه  سمنگان  والیت  نخچیر  فیروز  ولسوالی  در 

با چند تن از هم سنگران دیگر خود در حمله هوایی 

دشمنان اسالم به درجه شهادت نائل آمد. روحشان 

شاد و جایشان بهشت برین باد.

که  پاچاخان  عبدالبشیر  محرتم  برادر  از  سپاس  )با 

شهید  سوانح  جزئیات 

را تهیه منودند(.

شهید نقیب اهلل یاسر - تقبله اهلل:
در  محمد  باز  مرحوم  فرزند  یارس  الله  نقیب  شهید 

قریه آهنگران ولسوالی روی دوآب والیت سمنگان 

خانواده  یک  در  شمسی  هجری   ۱۳۷۸ سال  در 

متدین و مجاهد پرور چشم به جهان گشود.

امام  مال  نزد  را  ابتدایی  الله درس های  نقیب  شهید 

نزد  مدتی  همچنان  خواند.  خود  روستای  مسجد 

کتاب های  تقبله الله  حنظله  عبدالستار  مال  شهید 

فارسی و برخی از کتاب های علوم دینی را خواند.

برابر  در  مبارزه  و  جهاد  به  فراوان  عالقه  که  وی 

سال  در  داشت،  آن ها  گامشتگان  و  اشغالگران 

۱۳۹۶ شمسی به سن ۱۸ سالگی به هدف مبارزه 

نظام  حاکمیت  و  میهن  آزادی  برای  مقاومت  و 

اسالمی؛ شامل صف جهادی امارت اسالمی شد. 

میر  مال  استاد  شهید  نزد  را  نظامی  درس های  وی 

احمد مبارز تقبله الله فراگرفت.

لیزری  سالح  استعامل  در  یارس  الله  نقیب  شهید 

مهارت خاصی داشت و همچنان در ساخنت و به 

کار بردن ماین ها از مهارت فوق العاده ای برخوردار 

هرازگاهی  و  داشت  هم  دل نشین  بود. وی صدای 

ترانه های جهادی و حامسی را زمزمه می منود. وی 

و  شجاعت  اخالص،  تقوی،  ارزشمند  مزایای  به 

فرمان برداری آراسته بود و در عملیات های جهادی 

با شوق وذوق سهم می گرفت.

 رسانجام شهید یارس تقبله الله ساعت ۱۱ پیش از 

ظهر روز عرفه، ۹ ذی الحجه ۱۴۴۲ هجری قمری 

 - شمسی  هجری   ۱۴۰۰ رسطان   ۲۷ با  مصادف 

اثر یک توطئه ی شوم اربکی های اجیر و رشیر  در 

جام  سمنگان  والیت  باال  دره صوف  ولسوالی  در 

یک  منوده،  جان  نوش  را  شهادت  آفرین  سعادت 

روز پیش از عید قربان، روح و پیکر خود را به بارگاه 

خداوندی قربانی منود. تقبله الله تعالی.

محرتم  برادر  از  فراوان  سپاس  )با 

سوانح  جزئیات  که  فاروقی  متشهد 

شهید را تهیه منودند(.
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اعالمیه امارت اسالمی در مورد دوام اشغال 
افغانستان از سوی نیروهای ترکیه

به همه معلوم است که به اساس توافقنامه دوحه؛ بر 

خروج همه نیروهای خارجی از کشور عزیز ما فیصله 

شده است. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی آن 

را تائید کرده و به شمول ترکیه، که وزیر خارجه اش 

بیش تر  داشت،  اشرتاک  پیامن  امضای  مراسم  در 

کشورها این فیصله را تائید و استقبال منودند.

اکنون که مقامات کشور ترکیه به خواست و توافق 

امریکا، بقای نیروها و دوام اشغال خود در کشور ما 

را اعالن کردند؛ نکات ذیل در این مورد قابل توجه 

است.

افغان ها  و  افغانستان  اسالمی  امارت   :۱  •

ترکیه  کشور  با  مذهبی  و  کلتوری  تاریخی،  روابط 

و  نفرت  که  می گردد  آن  سبب  اشغال  دوام  دارند. 

احساس دشمنی را در کشور ما علیه مقامات ترکیه 

بر انگیزد و به روابط دو جانبه زیان برساند.

گام  ترکیه  کشور  مقامات  فیصله  این   :۲  •

ناسنجیده و عمل خالف متامیت ارضی، منافع ملی 

و استقالل مردم و کشور ماست. امارت اسالمی این 

اینگونه  می مناید.  تقبیح  جدیت  به  را  شوم  فیصله 

را  ترکیه مشکالت  و  افغانستان  ملت  بین  فیصله ها 

ایجاد می کند. ما از مقامات ترکیه جداً می خواهیم 

که از این فیصله منرصف شوند، زیرا به رضر هر دو 

کشور است.

ما،  کشور  در  خارجی  نیروهای  بقای   :۳  •

خواه از هر کشوری و به هر نامی که باشد اشغال 

فتوای  هامن  اساس  به  اشغالگران  با  و  است، 

یک ونیم هزار علامی افغانستان که در سال ۱۴۲۲ 

می شود.  برخورد  بود،  شده  صادر  )۲۰۰۱م(  ه ق 

فتوای که به اساس آن از بیست سال به اینسو جهاد 

ما جریان دارد.

سیاستمداران  و  مسلامن  ملت  از  ما   :۴  •

هوشیار ترکیه می خواهیم که صدای خود را در برابر 

نفع  به  نه  فیصله  این  زیرا  منایند.  بلند  فیصله  این 

ترکیه است و نه هم به نفع افغانستان، بلکه بین هر 

دو ملت مسلامن مشکالت را ایجاد می کند.

۵: پالیسی ما اینست که ما با همه کشورها   •

و  خوب  روابط  خواهان  متقابل؛  احرتام  اساس  به 

می منائیم  مداخله  امور کسی  در  نه  مثبت هستیم. 

و نه به کسی اجازه می دهیم که در امور ما مداخله 

کند.

که  می کنیم  صدا  ترکیه  مقامات  بر  ما   :۶  •

به جای اینگونه فیصله های ناسنجیده، خوب است 

ایپم اه و اعالمیه اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان
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خوب  روابط  شده،  پذیرفته  اصول  روشنی  در  که 

همکاری  دست  یکدیگر  به  باشیم،  داشته  مثبت  و 

بدهیم و در باره مشکالت و مصالح مشرتک، فهم و 

موقف مشرتک داشته باشیم.

ترکیه  مقامات  با  اینسو  به  چندی  از  ما   :۷  •

در متاس بودیم، نشست های صورت گرفته بود و 

آن ها به ما اطمینان داده بودند که بدون رضایت ما 

خودرسانه فیصله منی کنند، اما اکنون که این فیصله 

شده، برخالف آن تعهد است.

۸: اگر مقامات ترکیه در این مورد از رس نو   •

نیاندیشند و به اشغال کشور ما دوام بدهند، امارت 

اسالمی و افغان ها در برابر آن ها به اساس مسئولیت 

ایستادگی  آنچنان  شان  ملی  و  وجدانی  ایامنی، 

می منایند، که از بیست سال به اینسو در برابر اشغال 

کسی  دوش  به  آن  عواقب  مسئولیت  و  اند  ایستاده 

می باشد که در امور دیگران مداخله می کند و دست 

به اینگونه فیصله های ناسنجیده می زند.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۱۲/۳هـ ق

۱۴۰۰/۴/۲۲هـ ش ــ 13/7/2021م

اعالمیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و 
شرکت ها در مورد اطمینان به مؤسسات و شرکت ها

و  مؤسسات  بعضی  جاری؛  فتوحات  روند  در 

فعالیت  مختلف  سکتورهای  در  که  رشکت های 

گنگ  حالت  یک  با  که  دارند  تشویش  می کنند، 

مواجه می شوند و در مورد مصونیت خود و دفاتر 

شان نگرانی دارند.

ها  ان  به  مؤسسات  تنظیم  و  کنرتول  کمیسیون 

گونه  به  را  شان  فعالیت های  که  می دهد  اطمینان 

عادی به پیش بربند.

پرسونل، دفاتر، اجناس و وسایط آن ها در ساحات 

تازه فتح شده مصون می باشد.

اگر احیانا فعالیت کدام مؤسسه/رشکت با مشکل و 

مانعی مواجه می شود و یا به وسایط و اجناس شان 

تهدید پیش می شود، با رابط این کمیسیون از طریق 

شامره ذیل متاس بگیرد، تا به حد امکان برای حل 

مشکالت اقدام فوری صورت بگیرد.

۰۰۹۳۷۰۳۷۶۴۷۳۰  •

گرفته  متاس  هم  واتساپ  طریق  از  شامره  این  با 

می توانید. والسالم

کمیسیون کنرتول و تنظیم مؤسسات و رشکت ها

۹/ذوالحجة/۱۴۴۲هـ.ق

۲۸/رسطان/۱۴۰۰هـ.ش

۱۹/جوالی/۲۰۲۱ م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد متضرر شدن 
مردم بر اثر سیالب ها در کامدیش، نورستان

قریه  در  که  منودیم  حاصل  اطالع  فراوان  تاثر  با 

نورستان  والیت  کامدیش  ولسوالی  میردیش 

نیم  از  بیشرت  آن  اثر  از  که  شده ،  رسازیر  سیالب ها 

قریه تخریب و بیش از ۱۰۰ تن از مردم قریه شهید 

یا ناپدید شده اند. إنا لله و إنا إلیه راجعون

امارت اسالمی با ابراز همدردی عمیق بر این حادثه 

غمناک، برای متام قربانیان مغفرت و بهشت را از 

بارگاه خداوند متعال مسئلت دارد، و به بازماندگان 

مصیبت زده خواهان نعم البدل می باشد.

امارت اسالمی به اداره امور مالی هدایت می دهد که 

به گونه فوری پنج میلیون کمک نقدې را از بودیجه 

امارت به منطقه ارسال منايد، همچنان به مجاهدین 

منطقه رهنامیی می شود که برای رسانیدن کمک به 

سیالب زدگان و نجات دادن آنان متام توان  شان را 

منطقه کمک  به  که  راه کسانی  در  و  دهند  به خرج 

روان می کنند موانع ایجاد نکنند.

سازمان های  خیریه،  مؤسسات  از  همچنان 

کمک کننده و مردم عام نیز امیدواریم که کمک های 

با  و  منایند  ارسال  منطقه  به  زودتر  چه  هر  را  خود 

سیالب زدگان به حد توان کمک کنند.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۱۲/۱۹ هـ ق

۷/۵/۱۴۰۰ هـ ش ــ29/7/2021
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گرداننده: ابوعابدشعر و ادب

ز دور دست شفق جلوۀ دم سحر است
طنین بانگ رحیل و جرس بهم آمیخت
ز قیل و قال فروشنده گان زهد حذر
ز خویش دم بزن ای رفته از دیار خودی
دلم برید زساحل، خروش توفان خواست
مقام عجز بلند است بس زمنزل خاک
سر نترس مجاهد حصار اسالم است
به قلب تیرۀ شب در شدی چو تیر شهاب

از پختگي است گر نشد آواز ما بلند
سنگین نمي شد اینهمه خواب ستمگران
بازکردني نظر  به  مي شود  هموار 
رحمي به خاکساري ما هیچ کس نکرد
از جوهري نگین به نگین دان شود سوار
ما بلند  سخنان  مي کند  فریاد 
از بس رمیده است ز همصحبتان دلم
بال خموشي کشید سر زیر  به  بلبل 

به پردۀ شب یلدا شرار زان شرر است
قدم گذار به ره، عزم کاروان سفر است
که این متاع به بازار صدق در ضرر است
که مستتر به دم تو حیات مستمر است
که عمر خضر در آن موجهای پرخطر است
جبین سجده عروجی به عرش زین بشر است
به تیر کین عدو سینه های شان سپر است
تو جلوۀ ظفر است تیغ جهاد  به برق 

کي از سپند سوخته گردد صدا بلند؟
بلند دلها صدا  از شکستن  گر مي شد 
قصري که چون حباب شود از هوا بلند
بلند ما  گرد  نشد  گردباد  همچو  تا 
بلند آشنا  سخن  شود  آشنا  از 
بلند حیا  از  نشود  اگر  ما  آواز 
بیرون روم ز خود، چو شد آواز پا بلند
صائب به گلشني که شد آواز ما بلند

جلوۀ صبح

آواز 

شهید مژده

شعری از صائب تربیزي
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دی وار  تورې  د  افغان  د  لړزیږي  جهان  ټول 

دی مهار  اولس  مؤمن  د  نیولی  طالب  خړ 

دي هیرې  کیسې  ګواښونو  د  پردیو  د  هغه 

نن ها د خدایي دعویداران ناولي چیرې دي

څه ککرۍ باد شوې څومره مړي یې خاشاک شول

څه خړ خړ ټانکونه یې د سرو اورو خوراک شول

عشق ته مې د نورو فلسفه نیمګړې پاتې شوه

 ال دلته د سپین او تور کیسه نیمګړې پاتې شوه

څوک وایي چې دا طبیب ریښتوني رنځ ته ورسېد

ورسېد ته  کنز  زرو  د  چې  کړي  واویال  به  خود 

و سکروټه  راته  اسمان  وه،  دښمنه  مې  ځمکه 

و سکروټه  راته  ایمان  وساته  مې  ښه  څومره 

دی فرار  تر  رسولی  یې  قوت  یاغي  مست 

دی انتظار  څه  لږ  امن  د  کاروان  شي  به  را 

اوس ها د زندان او ځنځیرونو شیبې تیرې دي

دی دار  په  مغرور  هر  دلته  دی  افغانستان  دا 

شکر چې مو کلي او ډاګونه ترینه پاک شول

زیړې بوشکې ځار دې شم نامي دې انفجار دی

عقل په پښو ګوډ شو او ماده نیمګړې پاتې شوه

تش الس مې ورکړی ایټم خیلو ته ګوزار دی

ورسېد ته  منځ  غنمو  د  کې  مټ  په  ایله  اوس 

بس له پوزې اونیسه په مړیو کې یې شمار دی

وو سکروټه  راته  ګالن  وو  وختونه  عجیب  څه 

دی الر  تیره  دې  لمبو  په  راشده  آفرین 

ټول جهان لړزیږي

راشد کامران
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